
ČASŤ 1 

ZMLUVA O DIELO 



ZMLUVA O DIELO 

evJdenčné číslo Objednávatel'a 
evidenčné číslo Zhotov1te1'a· 

uzatvorená podl'a § 536 a nasl zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže 

na predmet obstarávania 

"Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením" 

Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske 

Objednávate!': 

Obchodné meno 
Sídlo 
Právna forma 
Štatutárny orgán· 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 

(ďalej t1ež len "Zmluva o Dielo" alebo "ZoO") 

medzi zmluvnými Stranami: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stan1c1 7282/20A, 911 01 Trenčín 
samosprávny orgán 
Ing Jaroslav Baška, predseda TSK 
Štátna pokladnica 
IBAN SK5181800000007000504489 
36126624 
2021613275 
n1e je plat1tel'om DPH 

(ďaleJ len "Objednávate!"') 

a 

Zhotovitel': 

Obchodné meno 
Sídlo 
Právna forma 
štatutárny orgán 
Bankové spojenie 

Číslo účtu 
IČO 
DIČ 
IČ DPH 
Reg č z Obch registra· 

(ďalej len "Zhotovitel"') 

NORTH EAST, s.r.o. 
Strojnícka 11 J, 080 06 Prešov 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Rastislav Škerlík, konatel' 
Un1Cred1t Bank Czech Republik and Slovakia, a s , 
Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - M1chle 
JBAN SK661111 000000119870601 O 
46 124 969 
2023264375 
SK2023264375 
OR OS Prešov, odd Sro, vložka č 24306/P 

(Objednávate!' a Zhotov1tel' spoločne ďalej len "zmluvné strany") 

sa dohodli nasledovne 



1. V Zmluve maJÚ slová a výrazy rovnaký význam, aký Je 1m pnsúdený v ďaleJ uvádzaných 
Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje 

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v 
zostupnom poradí: 

(a) 

(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
(i) 
U) 
(k) 
(l) 

Zmluva o D1elo, fotokópia zmluvy o združení predložená v súlade s článkom 6 tejto 
ZoD1 

Ponukový list, 
Príloha k ponuke, 
Osob1tné zmluvné podmienky, 
Všeobecné zmluvné podmienky, 
Cenová časť, 2 

Technické požiadavky Diela, 
Projektová dokumentácia Diela, 
Výkaz výmer, 
Doklad o odborneJ spôsobilosti stavbyvedúceho 
Ponuka Zhotovitel'a3 

Vzorové tlačivo Preberac1eho protokolu a Vzorové tlač1vo Záp1sn1ce o odovzdaní 
a prevzatí staven~ska, Zväzok 2 

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôlež1tost1 ako dokumenty, ktoré upravujú 

3 Zhotov1tel' sa týmto zavazuJe Objednávatel'ovl, že vyhotoví a dokončí D1elo "Rekonštrukcia 
obvodového plášťa školy a strechy so zateplením" a odstráni akékol'vek jeho vady 
v súlade s ustanoven1am1 Zmluvy 

4. Objednávate!' sa týmto zavazuje uhradiť Zhotov1tel'ov1 za vyhotovenie, dokončenie D1ela 
Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. 

Zmluvná cena bez DPH 280 100,00 eur 
DPH 56 020,00 eur 
Zmluvná cena vrátane DPH 336 120,00 eur 
(slovom tnstotndsaťšesťtisícstodvadsať 0011 OO eur) 

DPH je fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky úč1nným1 v čase 
fakturácie V prípade zmeny legislatívy bude úprava Zmluvnej ceny vykonaná písomných 
dodatkom k tejto ZoO. 

5. Zhotov1tel' sa zavazuJe vyhotoviť a dokončiť D1elo prostredníctvom tých osôb, ktorými 
podl'a zákona č 25/2006 Z z o vereJnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti vo vereJneJ 
súťaži na predmet zákazky "Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so 
zateplením" Ak nebude možné D1elo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, Je 
Zhotov1tel' pov1nný D1elo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spÍňajúclch 
podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe týchto osôb, pnčom rež1m zmeny 
takejto osoby je uvedený v osobitných zmluvných podmienkach. 

1V prfpade, ak Zhotov1tel'om Je združenie, 
2Cenova časť -ocenená v podobe v akeJ bola predložená Zhotov1tel'om v ponuke 
3Ponuka Zhotov1tel'a- súčasťou Zmluvy Je Ponuka Zhotov1tel'a, ale sa k neJ nepnkladá 



6 V prípade, ak Zhotov1tel'om je združeme, neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy je úradne 
overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzr účastníkmi Zmluvy na strane 
Zhotovrtel'a V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotovrtel' zaväzuje 
,preukázatel'ne doručrť do sídla Objednávatel'a fotokópru dodatku k zmluve o združení, 
v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia Každý člen 
skuprny dodávatel'ov ktorá je zhotovrtel'om ručí spoločne a nerozdrelne za závazky vočr 
Objednávatel'ovi, ktoré vznrknú na základe tejto zmluvy pn realizácii Drela. 

7 Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávate!' 
a dva Zhotovrtel' 

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podprsu obrdvoma zmluvnýmr stranamr a účinnosť dňom 
nasleduJÚCim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy. 

9. Zmluvu Je možné menrť len na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované 
a podpísané oboma zmluvnýmr Stranamr Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky 
úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobre v dôsledku plnenia Zmluvy, spolu s podpornou 
dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav T1eto úpravy sa môžu týkať 
Zmien a úprav podl'a čl 13 Zmluvných podmrenok, Nárokov Objednávatel'a podl'a podčl 
2.5 Zmluvných podmrenok, Nárokov Zhotovitel'a podl'a podčl 20 1 Zmluvných podmrenok 
a iných dôležrtých okolností, ktoré vznrkll v dôsledku plnenia Zmluvy. Dodatky sa budú 
uzatvárať podl'a potreby a podklady k nrm pripraví Zhotovrtel'. Zhotovíte!' bene na vedomre, 
že Objednávate!' Je pn uzatváraní dodatkov povrnný postupovať v súlade s§ 10a zákona 
č 25/2006 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

1 O. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniamr Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne závazných právnych 
predpisov platných a účrnných v SlovenskeJ republike 

11. Zmluvné Strany vyhlasujú, že sr Zmluvu riadne prečítali, JeJ obsahu porozumeli a táto plne 
zodpovedá rch skutočnej vôlr, ktorú prejavrll slobodne, vážne, určrte a zrozumrtel'ne, bez 
omylu, bez časového tlaku a Zmluvu neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných 
podmrenok, na znak čoho JU podpísali 
12 Ďalšie podrobnostr sú uvedené v osobitných zmluvných podmienkach 

13. Neoddelrtel'nou súčasťou Zmluvy sú aJ vysvetlenra súťažných podkladov 

V T v o dv 2 4 AUG, Z01G rencrne, na .. .... 

Objednávateľ: 

Trenčiansky sarpospr~vnY" ~~~j 

Ing. Jaroslav Bašk~~; : \,> " · / 1 ·: 
predseda TSK / 

Odtlačok pečratky 

V Trenčíne, dňa 1 9 Al lG. 2016 

Zhotoviteľ: 

NORTH EAST, s.r.o. 

Rastislav Skerlík 
konatel' 

Odtlačok pečratky 



ČASŤ 2 

ZMLUVNÉ PODMIENKY 



ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo ,,Všeobecných zmluvných podmienok", vrátane Prílohy 
"Dohoda o riešení sporov" a z "Osobitných zmluvných podmienok", ktoré predstavujú 
doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam. 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plneJ platnosti v takom rozsahu, 
v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami 

Všeobecné zmluvné podmienky: 
Zmluvné podmienky pre Technologické zariadenie a Projektovanie-realizáciu", prvé vydanie 
1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inž1n1erov (FIDIC) - tzv Žltá kn1ha , 
slovenský preklad, SACE 2008. 

Všeobecné zmluvné podmienky Je možné zakúpiť na adrese 

Slovenská asoc1ác1a konzultačných 1nž1n1erov- SACE 
Kominárska 4 
831 03 Bratislava 
tel. +421 2 50 234 510 
e-mail: taJomnik@sace.sk 
www sace.sk 

Výrazy a def1níc1e použ1té vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú 
z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v of1c1álnom preklade "Zmluvné podmienky na 
výstavbu - pre stavebné a InŽinierske d1ela proJektované objednávatel'om, ("Žltá kniha") Prvé 
vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných mžm1erov (FIDIC), slovenský 
preklad, SACE 2008. 

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, 
podľa ktorého "FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku", 
v prípade sporov medzi Objednávatel'om a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická 
verzia Všeobecných zmluvných podmienok. 

mailto:tajomnik@sace.sk


OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok upravujú alebo doplňujú Všeobecné 
zmluvné podmienky 

Červená časť predstavuje DOPLNENIE príslušného ustanovenia všeobecných zmluvných 
podmienok. 

Farebná preškrnutá časť predstaVUJe VYPUSTENIE príslušného ustanovenia všeobecných 
zmluvných podmienok. 

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK 
(všeobecné zmluvné podmienky v znení osobitných) 



ČASŤ 3 

PRÍLOHA K PONUKE 



PRÍLOHA K PONUKE 

PRE ZMLUVY O DIELO 
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 

Názov diela: 
(Poznámka Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplntll prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke 
na Zmluvu o Dielo.) 

Položka 
Podčlánky 

Údaj Zmluvných 
podmienok 

Názov a adresa Objednávatel'a 1.1 2.2 &1 3 Trenčiansky samosprávny kraJ 
K dolneJ stan1c1 7282/20A 
911 01 Trenčín 

Názov a adresa Zhotov1tel'a 1.1 2 3 &1.3 NORTH EAST, s.r.o. 
Strojnícka 11 J 
080 06 Prešov 

Meno a adresa Stavebného 1.1.2.4&1.3 Bude menovaný. 
dozoru 
Lehota výstavby 1.1 3 3 trvan1e 12 mes1acov 

Lehota na oznámenie vád 1 1 3 7 trvanie: Počas celeJ záručneJ doby - od 
dátumu vydania Preberacieho protokolu pre 
D1elo (pod článok 10.1) až po vydame 
Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 
11.9) 

Záručná doba 1.1.3.10 Stavebná časť 60 mes1acov 

Elektronické prenosové systémy 1.3 Nebudú sa používať pre of1c1álnu 
Komunikáciu 

Použ1té právne predpisy 1.4 Právne predpisy Slovenskej republiky 

Rozhodujúci jazyk 1 4 Slovenský s výnimkou Všeobecných 
zmluvných podmienok, pn ktorých Je 
rozhodUJÚCI Jazyk anglický 

Jazyk pre komunikáciu 1.4 Slovenský 

Lehota na oznámenie chyby, 5.1 7 dní od Dátumu začatia prác 
omylu alebo inej vady v 
Požiadavkách Objednávatel'a 

Zvázok 2 2 
Príloha k ponuke 



Odškodnenie za oneskorenie za 
každý míl'n1k 
Odškodnenie za oneskorenie za 
Dielo 

Maximálna Čiastka odškodnenia 
za oneskorenie 
Celková zálohová platba, počet a 
časovame splátok 
Percento zadržaných platieb 

Lim1t zadržaných platieb 

C1astka za technologické 
zariadenia a matenály 
dopravované na Stavenisko 

Ciastka za technologické 
zanadema a matenály dodané na 
Stavenisko 
Mena/meny plat1eb 
Lehoty na predloženie po1sten1a 
a) dôkazy o poistení 

b) príslušné po1stné zmluvy 
Maximálna Čiastka 
odpočítatel'ných polož1ek na 

_p01steme nzík Objednávatel'a 
Najn1žš1a č1astka poistema tretej 
strany 

Termín dokedy musí byť 
vymenovaná kom1sia na nešenie 
sporov (KRS)vymenovaná 
KRS bude pozostávať 
Menovanie člena KRS (ak sa 
strany nedohodnú)_ '{l'koná: 

Meno a priezvisko· Rastislav Škerlík 
r 
s 

Podpis . .... ..... . 
/ 

konatel' 

8.7&1415 neuplatňuje sa 
(b) 

8.7 & 14.15 0,05% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH 
(b) za každý deň oneskorenia v menách a 

čiastkach , v akých je splatná zmluvná cena 
87 30% z konečnej Zmluvnej ceny 

14 2 Neup latňuje sa 

14.3(c) Neuplatňuje sa 

14.3(c) Neuplatňuje sa 

14.5(b) Neuplatňuje sa 

14 5(c) Neuplatňuje sa 

14.15 Eur 
18 1 

a) 7 dní 

b)14dní 
18 2(d) Neuplatňuje sa 

18 3 30 000.- vo výške akceptovanej ponukovej 
ceny v eur bez DPH 
na jednu po1stnú udalosť 

20.2 Neuplatňuje sa 

20 2 Neup latňuje sa 
20 3 Neuplatňuje sa 

(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača) 

Dátum: 03 05.2016 

Zvazok 2 
Príloha k ponuke 

3 



ČASŤ4 

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU 



PREBERACIPROTOKOL 
Stavebník O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE 
(Objednávateľ): (Diela) Číslo zápisu: v súlade s čl. 10.1 ZoO 
Odtlačok peč1atky 

(alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 
ZoO) 

Dátum začatia Názov verejnej práce (Diela}: Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a 
preberacie ho strechy so zateplením 
konania: Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela): 

Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela): 

Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov: 

Kapacity získané výstavbou: 

Zodpovedný stavbyvedúci: 
Zhotoviteľ: NORTH EAST, s.r.o. 

Strojnícka 11 J 
080 06 Prešov 

Projektant (spracovate!' projektovej Projektanti ucelených častí (spracovate!' 
dokumentácie): projektovej dokumentácie ucelených častí): 

Stavebný dozor (ak bol stavebníkom ustanovený}: 

Stavebné povolenie číslo:zo dňa:vydal: 

Zmena stavebného povolenia číslo: zo dňa: vydal: 

Protokol o štátnej expertíze zo dňa: číslo: 

Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa .......................... ,číslo ...... : 

vrátane ..................................... dodatkov 
Dátum začatia prác podľa čl. Dátum skutočného začatia Dátum dokončenia prác 
8.1 Zmluvy: prác: podľa Zmluvy: 

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela: 

Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody: 

Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácií verejnej práce: 

Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce): 

Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) 
stavebníkom (preberajúcim): 

Súpis vád a nedorobkov zrejmých pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti 
Diela: 

Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie vád a nedorobkov na Diele alebo na časti 
Diela: 



Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých vád a 
nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a v%): 

Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a 
nedorobky: 

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela: 

Dalšie dohodnuté podmienky: 

Udaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti 
Diela (DSRS): 

• odovzdaná Objednávateľovi: 
• odovzdaná užívateľovi: 

Udaje o archivovaní dokumentácie: 

Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: 

a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok 
b) doklady o kvalite výrobkov a matenálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody 
a pod) 
c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia 
d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení z1stených nedorobkov 
e) plán užívama verejnej práce 
f) iné doklady a dokumenty 
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov: € 

Zľava z ceny a jej dôvody: € 

Cena po odpočítaní zľavy: € 

Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením 
vývoja ceny Diela: 

Odškodnenie za omeškanie a Ku dňu začatia preberania Termín predloženia 
iné sankcie v € podľa Zmluvy boli vystavené splátkové listy konečnej faktúry l 
o Dielo , resp. podľa na sumu v € spolu: Záverečného platobného 
Obchodného zákonníka: potvrdenia: 

Záručná lehota (konečný dátum): 

Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu: 

Dátum ukončenia preberacieho konania: 

Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú 
Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o Dielo a príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

l Meno a priezvisko, l Obchodné meno l Podpis 



funkcia a odtlačok 
peč1atky 

Zástupcovia 
Zhotov1tel'a 

Zástupcovia 
Stavebníka/Objednávat 
el' a 

Zástupcovia 
Stavebného dozoru 

Ostatní prizvaní 
účastníci 

Rozdel'ovník 

Vyjadrenia účastníkov: 



ČASŤ 5 

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ STAVENISKA 



ZÁPISNICA Č. 
o odovzdaní a prevzatí staveniska čast1 Diela(stavebného objektu č l prevádzkového súboru 
č.) 
konané dňa v... . .......... 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY: 

Názov stavby: Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením 

Objednávate!' 
Stavebný dozor: 
Projektant: 
Zhotov1tel' 
Reallzujúci závod: 
Stavebné povolenie. 
Súhlas 
Rozhodnutie o odňatí pol'nohospodárskej pôdy 

zo dňa: 
zo dňa· 
zo dňa· 

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU l 
PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU): 

3. LEHOTA VÝSTAVBY: 

začatie: ukončenie: 

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE: 

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY: 

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA: 

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKYCHSIEŤACH A INÝCH 
PREKAZKACH: 

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU 
STAVENISKA: 

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA: 

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE: 
Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a 
je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska. 

dňa: 

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska: 

Meno a priezvisko Podpis 

za Objednávateľa: 



za Stavebný dozor: 

za Zhotoviteľa: 



PONUKOVÝ LIST 

Názov predmetu zákazky na dodávku služieb· Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy 
so zateplením 1 

VEREJNÝ OBSTARÁ VATEĽ2: 

Názov· 

Adresa. 

IČO 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K Dolnej stanici 7282120A. 911 01 Trenčín 

36126624 

Ak ponuku prekladá skupina dodávatel'ov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na 
hlavného člena a ostatných členov príslušnej skupmy dodávatel'ov 

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 

Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo alebo 
miesto podnikania uchádzača/členov skupiny 

dodávatel'ov, ktorá je uchádzačom 
IČO 

Hlavný člen* 
NORTH EAST, s.r.o. 46 124 969 

*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávatel'ov, ktorá je uchádzačom 
Upozorňujeme, že subdodávatel' sa nepovažuje za člena skupiny dodávatel'ov, ktorá je 
uchádzačom Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v 
riadku "Hlavný člen" a ostané riadky by mal odstrániť 

2. IDENTIFIKÁCIA KONT AKT NEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU 

Meno a priezvisko Ing Rastislav Skerlík 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača (člena skupiny 

NORTH EAST, s.r.o. 
dodávateľov, ktorá je uchádzačom) 

Adresa 
Strojnícka 11 J, 080 06 Prešov 

Telefón 
+ 421 905 613 169 

------------Fax 

E-mail north-east@north-east.sk 

L- / 
1 vyplní uchádzač podl'a Výzvy na predkladanie ponúk, ODDIEL II PREDMET ZÁKAZKY, II OPIS, II .l Názov zákazky 
2 (vyph1íuchádzačpodl'a Výzvynapredkladarueponúk časti, ODDIEL I VEREJNÝ OBSTARÁ VA TEĽ l OBSTARÁ VA TEĽ 

mailto:north-east@north-east.sk


i 

Uchádzač l skupma dodávatel'ov 

PHÍI OHA Č. 2 

NÁVľ{H NA, PL. NE NIE 1\:RITÉRif 

NORTH EAST, s.r.o. 
Strojnícka 11 J 
080 06 Prešov 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk ._) ______ __ N_A_J_N_Iz_· š_I_A_C_E_N_A _ _ ____ _. 

Je uchádzač platiteľom DPH? l 
'---------------~-------------~ 

Navrhovaná cena 
v eur bez DPH 

Ponúkaná cena za celý rozsah 280 100,00 predmetu zákazky 

V Prešove, dň 13 11 2015 

1 nehod1ace preč1arknuť 
2 Výšku DPH doplm uchádzač 

20%2/eur Navrhovaná cena 
DPH 

56 020,00 

Rastislav Škerlík 

konatel' 

v eur s DPH 

336 120,00 



Slovensk6 komora stavebných inžinierov 
/ 

Osvedčenie 
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 

Slovenská kombra stavebných inžinierov osvedčuje, že 

Ing. Vladimír Timko 

narodený/á 

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 

stavbyvedúci 

s odborným zameraním Pozemné stavby 

s evidenčným číslom 08239*10* 

Oprávnenie splnomocňuje vykonáva( vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

14.3.2008 prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. 

Dátum vydania Predseda SKSI 



EKOAURIS 

; 

Prehlásenie odborne spôsobilej osoby 

JA, dolu podpísaný konatel' spoločnosti EkoAuris, s.r.o. týmto oznamujem, že v rámci 
predmetu zákazky "Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením" 
nedošlo k vysvetl'ovaniu súťažných podkladov a z daného dôvodu nie je príloha č. 13 
k zmluve o dielo relevantná 

EkoAun s, s r o 
BaJkalská 12/ A, 080 O l Prešov 
Slovenská Republika 

mati to office@ekoaurrs sk 
tel +421 904 28 18 18 
č u 254 869 0958/0200 

PhDr. Matúš Džuppa 

Konatel' spoločnosti EkoAuns, s.r.o. 

IČO 44 526 539 
DIČ 2022733669 
IČ DPH SK2022733669 



Špecifikácia prác 

Prípravné práce 

HARMONOGRAM PRÁC 
Rekonštrukcia obvodového plášfa školy a strechy so zateplením 

Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 Ol Partizánske 

Zhotovitel': North East, s.r.o., Strojnícka ll J, 080 06 Prešov 

August - November 2016 

Dodávka a montáž lešenia 

Realizácia strechy 

Realizácia fasády 

časový harmonogram je závislý od poveternostných podmienok a od zosúladenia prác sd 

Začiatok prác: 35. týždeň 
Ukončenie prác: 43. týždeň 

/ 
pečiatka 



Rekapitulácia objektov stavby - celkové náklady 
Stavba: Rekonštrukcia obvodoveho plašťa a strechy- Spojena škola, Nam SNP 5, 95801 Part1zanske 

Objednávate l' TSK, K dolnej staniCI 7_2_82_12_D_A:...., 9_1_1 0_1_T_re_nč_m ______ _ 

Zhotoviteľ NORTH EAST sr o, StroJmcka 11J, 08006 Prešov 

Zákazka 

Rekonštrukcia obvodoveho plašťa a strechy- SpoJena škola, Nam SNP 5, 95801 Part1zanske 

Objekty 

1. Rekonštrukcia obvodového plášťa so zateplením 

2 Rekonštrukcia strechy so zateplením 

Spolu 

Strana 1 z 1 

Dátum 28 4 2016 

Projektant 

Spracoval Roman Škerlík, NORTH EAST sr o, StroJnícka 11J, 08006 Prešov 

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

209 485,28 41 897,06 251 382,34 

70 614,72 14122,94 84 737,66 

280 100,00 56 020,00 336120,00 



Krycí hst rozpočtu v EUR 

Stavba Rekonštr obvod plašfa a strechy - SŠ, Nam SNP 5, 95801 Part1zanske Miesto Spojena škola, Nam SNP 5,95801 Part1zanske Rozpočet 
- -- ----------- -- -

Objekt Rekonštrukcia obvodoveho plašťa so zateplemm JKSO Spracoval Roman Škerhk, NORTH EAST s ro, Strojnccka 11J, 08006 Prešov 
- - - -- ----------- ------ ---- - ----- - -------- -------- -------

Dňa 28 4 2016 Zmluva č 

Odberateľ TSK, K dolnej stamci7282J20A, 91101 Trenčm IČO DIČ 
- - ------ ------ - -- --

Dodavateľ NORTH EAST s ro, Strojmcka 11J, 08006 Prešov IČO DIČ 
- -- -- --- -- ---- ---- --- ---- --

Projektant IČO DIČ 

1 M3 0P 1 M2UP 
- --- - ------------ - - -------------- - ----

1 M2ZP 1M 

' A ZRN konštrukcie a prace matenal spolu ZRN B IN - lndividualne naklady c NUS- naklady um1estnema stavby 

1 HSV 196 674,58 196 674,58 6 Prace nadčas 11 Zanademe staveniska 
- -- - --- --- ---- -

2 PSV 10 200,70 2 610,00 12 810,70 7 Murarske vypomoce 12 Prevadzkove vplyvy 
- --

3 MCE 8 Bez pevnej podlahy 13 Sťažene podmienky 
- ---- - - - -----

4 me 9 i 14 
-- -- - ---- -

5 S učet 206 875,28 2 610,00 209 485,28 10 Súčet nadkov 6 až 9 15 Sučet nadkov 11 až 14 

projektant, rozpočtar, cenar dodavateľ, zhotoviteľ o ON - ostatne naklady 

datum podpis 16 Ostatne naklady uvedene v rozpočte 
--- - - - - --

pečiatka datum 17 lnžm1erska činnosť 
- -- - ---

18 Projektove prace 
-

podp1s 19 
---- ---ŕ ---
pečiatka 20 Sučet nadkov 16 až 19 

odberateľ, obstaravateľ E ! Celkove naklady 

datum podpis .o. 21 Sučet nadkov 5, 10, 15 a 20 209 485,2E 
j'i io 'i -- - - -

pečiatka ~ G) 22 DPH 20%z 209 485,28 41 897,06 
-- - --- ----

5 23 
- - -

24 Súčet nad kov 21 až 23 251 382,34 

l F l Odpočet- pn počet l l 



UniCredit Bank ORIGiNAL 

BANKOVÁ ZÁRUKA NA VYKONANIE PRÁC ČÍSLO GN 152354 

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚNestníku ÚVO: 
21640-WYP zvereJnenom vo WO č. 213/2015 zo dňa 28 októbra 2015 

Stručný popis Zmluvy: 
"Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením" (ďaleJ len "Drelo"), 
projektovanie a výstavba: Hlavné stavenisko alebo mresto uskutočňovania stavebných prác· SpoJená škola, 
Námestie SNP 5, Partizánske 
(ďaleJ len "Zmluva") 

Objednávate!': 
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolneJ stan1c1 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO 36 126 624 
(ďaleJ aJ len "Objednávate!"') 

Boli sme rnformovaní, že spoločnosť NORTH EAST, s.r.o., Strojnícka 11 J, 080 06 Prešov, IČO 46 124 969, 
zapísaná v Obchodnom regrstn Okresného súdu Prešov, Oddrel· Sro, Vložka číslo · 24306/P (ďaleJ len ,,Príkazca") 
Je Vašrm zhotovrtel'om na základe Zmluvy, ktorá vyžaduJe, aby Vám bola poskytnutá zábezpeka na vykonanre prác 

Na žradosť Príkazcu, my, UnrCredrt Bank Czech Republic and Slovakia, a s , pobočka zahranrčnej banky, šancová 
1/A, 813 33 Bratrslava, IČO 47 251 336, zapísaná v Obchodnom regrstn Okresného súdu Bratrslava l, Oddrel Po, 
Vložka číslo 2310/B (ďaleJ aJ len "Banka"), sa týmto neodvolateľne a bez akýchkol'vek námretok vyplývaJÚCich zo 
Zmluvy zavazuJeme uhradrť Vám, Objednávatel'ovr, akúkol'vek črastku , alebo črastky, ktorých celková výška 
neprekročí sumu 

= 28.010,00 EUR 
(slovom Dvadsaťosemtrsícdesať 00/100 euro) (ďaleJ len "garantovaná črastka") 

po tom, čo od Vás obdržíme prvú písomnú žradosť o zaplatenre spolu s Vašim písomným vyhlásením, že· 
(a) Príkazca porušuje svoje závazky vyplývajúce mu zo Zmluvy, a 
(b) v akom ohl'ade Príkazca porušuJe svoJe závazky zo Zmluvy. 

Každá Vaša písomná žradosť o zaplatenre musí obsahovať podprs(y) VášhoNašrch oprávneného/oprávnených 
zástupcu/zástupcov, ktorý/ktoré musí/musra byť overený/overené Vašou bankou alebo notárom Žradosť 
o zaplatenre a vyhlásenre musíme obdržať na našeJ adrese· UnrCredrt Bank Czech Republrc and Slovakia, a s , 
pobočka zahrantčneJ banky, Trade Servrces Operatlons SK, Šancová 1/A, 813 33 Bratrslava, najneskôr do 
30. septembra 2016 (ďaleJ len "konečný dátum platnosti"), kedy táto záruka zanrkne plne a automaticky, nezávrsle 
od vrátenia originálu tejto bankoveJ záruky Banke. 

Boli sme rnformovaní, že Objednávate!' môže od Príkazcu vyžadovať predfženre platnosti tejto bankoveJ záruky, ak 
nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy v lehote do 28 (dvadsaťosem) dni pred konečným 
dátumom platnosti teJto bankoveJ záruky V takom prípade sa zavazuJeme zaplatrť Vám garantovanú črastku, ak 
v rámcr lehoty 28 dni pred konečným dátumom platnostr teJto bankovej záruky od Vás obdržíme Vašu písomnú 
žradosť o zaplatenre a Vaše vyhlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotoveni Diela z dôvodov prrplsatel'ných 
Príkazcovr a že platnosť tejto bankoveJ záruky nebola predfžená 

Táto záruka sa rradr Jednotnými pravrdlamr pre záruky vyplatrtel'né na požradanre (URDG), revízra 201 O, publrkácra 
ICC (MOK) č 758, s výnrmkou ustanovenra článku 26 V záležitostiach, ktoré nre sú upravené Jednotnými 
pravrdlamr pre záruky vyplatrtel'né na požradanre sa táto záruka rradr právnym ponadkom Slovenskej republrky 
Prípadné spory budú rrešené na prlslušnom súde SlovenskeJ republiky 

Bratrslava, dňa 06 Júrľ 2916 (l 

-
Frantrš Marek Durbák 

Rraditel' MIDCAP & S p \ te Slovensko Produktový špecrallsta pre CIB & PB 
vedúci tímu 

umcredit Bank Cze<h Repubh and Slovakra, s, so sfdlom želetavsk~ 1525/1, 140 92 Praha 4- Mrchle, česka republika, lč 649 48 242, zapfsaná v obchodnom reg!Stn vedenom Mestskym sudom 
v Prahe pod sp mačkou B 3608 
orgamzačná zlolka 
umcredrt Bank Cze<h Republic and Siovakra, a.s , poboCI<a zahramčneJ banky, adresa mresta črnnostr šancov~ 1/A, 813 33 Bratrslava, Slovenska republika, IČO 47 251 336, zapfsaná v obchodnom 
regrstrr Okresného sudu Bratrslava l, oddrel Po, vložka č 2310/B, Tel +421 2 4950 1111, Fax +421 2 4950 3406, Unrlel 0800 180 180, e·marl kontakt@unicredrtgroup sk, Swrft kód (BIC) UNCRSKBX, 
www unrcredrtbank sk 



Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. 

~ ~ ~ 

SUHRNNY NAVRH POISTNEJ ZMLUVY 

lnfonnác1e pre účely správy po1stema 

Oprávnený zástupc;~ poiStovatelä: 

(PPO l) 

Vyhláseme oprávneného zástupcu pmsťovatel'a. Vyhlasujem, fe som ovenl totožnosť klienta podla dokladu totožnosti 

oprávnená osoba číslo 1. 

l Meno l Rastislav 

J Funkaa l Kona tel' 

7804109236 EM837321 

oprávnená osoba číslo 2· 

l Funkcia l 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
A 2 C C 2 2 l 1 O l O 

l Titul 

SK 

Titul 

oprávnený zástupca pmstovatela 



Číslo návrhu 

POisťovateľ 

P01stnik 

Sídlo 

·túpený 
-ívnenou 

osobou č 1 

Zastúpený 
oprávnenou 
osobou č.2 

Korešpond. 
adresa 

Poistený 
(vyplňte, ak 
sa líš1od 
po1stnlka) 

Sídlo 

Vyhláseme 
po !Stn i ka 

Sankčná doložka 

strana 
112 llllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll 11111 11111111 

~ 9870065914 
Suhrnný návrh poistnej zmluvy 
Podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranam1sa tento návrh stáva poiStnou zmluvou 

181 Nová po1stná zmluva 

O Zmena pOistneJ zmluvy číslo 
O Náhrada pOistnej zmluvy L----------__J 

Nahrádzaná pOistná zmluva zamká dňom, ktofý predchádza dňu vzmku po1sten1a, uvedenému v tejto poistneJ zmluve 
Dôvod zmeny/náhrady 

Allianz@) 
Slovenská poistovňa 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a. s., 
Dostojevského rad 4, 

Zapísaná v Obch. reg1stri Okr. súdu Bratislava l, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B 
IČO: OO 151 700 815 74 Bratislava 1,Siovenská republika, 

Bankové spoJenie: SK17 ll OO 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX IČ DPH: 51<2020374862, DIČ: 2020374862 

l Obchodné l N ST meno ORTH EA s.r.o. 

l IČO 
IOIČ 

l Uhca a 
pop1sné c 

146124969 

12023264375 

!stroJnícka llJ 

l 08001 l S1dlo 

l Meno l Rastislav 

)Prešov 

/ north-east@north-east.sk 

24306/P 

l Titul 

l Funkcm l Konatel' 

+421905613169 

Polstmk bene na vedomie, že Je povmný bezodkladne oznámiť po1stovatelov1 všetky zmeny údaJOV v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílo hach. 
a) VyhlasuJem, že som bol pred uzavretím poistneJ zmluvy oboznámený s Všeobecnými p01stným1 podm1enkam1, Zmluvnými dojednamaml a prílohami, ktoré sa vzťahuJÚ k dojednanému 

po1stemu a tvona jeho neoddelitelnú s účast PotvrdzuJem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal 
b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistneJ zmluvy oboznámený s InformácioU o podmienkach uzavretia pOistneJ zmluvy Uvedená mformác1a Je k d!spoz1a1 aJ na www allianzsp sk/pp_kpp 
c) Vyhlasujem, že všetky moJe odpovede na písomné otazky p01sťovatela ohladne pmstema sú úplné a pravd1ve 
d) Po1stmk J€ povmny po1sťovatelov1 poskytnut a umožmť získať kop1rovaním, skenovaním alebo mým zaznamenávaním osobné údaje, ako aJ dalš1e údaje požadované p01sťovatelom v zmysle 

za kona č 39/2015 Z z o pOisťovníctve a o zmene a doplnení me ktorých zákonov v znení neskorších predpisov Po1stník SVOJÍm podpisom na poistneJ zmluve potvrdzuje, že bol oprávneným 
zástupcom p01sťovatela oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývaJÚcimi z § 15 ods 1 zákona č 122/2013 Z z o ochrane osobných údaJOV a o zmene a doplneni me ktorých zákonov 
(daleJ len .,zákon o ochrane osobných údajov") a dava p01sťovatelov1 súhlas so sprístupňovaním/poskytovamm osobných údaJOV v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s 1ch spracúvaním 
tretím1stranam1 v súvislosti so správou p01stema, likv1daC1ou p01stnych udalostí, vymáhaním pohla dávok. za1stovmam za učelom za1stema a peňažnym ústavom za učelom vmkulác1e Súhlas 
sa udeľuje na dobu do vysponadama všetkých zavazkov vyplývaJÚCich z poistnej zmluvy a počas tejto doby me Je možné ho účmne odvolať Pre prípad, že sú v poistneJ zmluve uvedené 
osobné údaje meJ osoby, po1stmk vyhlasuJe a SVOJim podpisom potvrdzUJe, že dotknutá osoba, ktoreJ osobné údaje poskytol, udelila predchádzaJUCI písomný súhlas so spracúvaním sVoJICh 
osobných údaJOV na účely poistneJ zmluvy Po1stník J€ povmný preukázať p01sťovatelov1 kedykolvek na jeho Žiadosť, že disponuJe uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby P01stník Je 
povmný nahlásiť p01sťovatelov1 akúkolvek zmenu svojich osobných údaJOV, ako aJ zmenu osobných údajov meJ dotknutej osoby, ktoreJ osobné údaJe poskytol. Práva dotknutej osoby pn 
spracuvaní osobnych údaJOV sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov V prípade, že má po1sťovatel' podla zákona o ochrane osobných údaJOV oznamovaciu povmnosť voč1 
dotknuteJ osobe, táto oznamovacia povmnosť môže byt splnená aJ tak, že sa daný oznam uvereJnÍ na príslušneJ Internetovej stránke p01sťovatela 

e) Po1stnu zmluvu uzavieram vo vlastnom mene 22 ÁNO, ak __J NIE, v tom prípade Je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo Preukázanie rozsahu starostlivosti 
f) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná p01sťovatelom pre účely netechmckých zm1en v poistneJ zmluve (t.J zm1en, ktoré nemaJÚ vplyv na výšku poistného) 

P01sťovatel'na základe tejto poistneJ zmluvy neposkytne p01stnú ochranu (poistne kiytle) pre podmkatelske ani Žiadne mé aktivity, vrátane poistneJ ochrany (poistného k1yt1a) majetku, osôb 
alebo zodpovednosti za škodu am osoby, am neposkytne Žiadne poistné alebo mé plneme alebo mú výhodu, pok1al by 
(1) takáto po1stna ochrana (poistné kl)'t1e) a/alebo 
(11) taketo podmkatelské alebo mé aktiVity alebo 
(111) takéto pmstné plneme alebo mé plneme alebo má výhoda 
polstovatela vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývaJÚCich z rozhodnutí OrgamzáCie spoJenych národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva 
alebo predpisov EurópskeJ únie, SpoJeného královstva alebo SpoJených štátov amenckých a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušemu akejkolvek IneJ príslušneJ ekonomickej alebo 
obchodneJ sankcie vyplývaJÚCeJ zo všeobecne závazného právneho predpisu SlovenskeJ republiky 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Rekapitulácia 
potstného 

Výpočet 
potstného 

Vzmk 
a zámk 
po1stema 
/zmena 
potstema 

Bežné 
poistné 

Jednorazové 
poistné 

Údaje pre platbu 
poistného 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
9870065914 

strana 2/2 

Počet 
príloh Druh p01stema 

O Poistenie maJetku 

O Poistenie strojov- technické riziká 

O Poistenie prerušenia prevádzky 

O Poistenie nákladu. . . 

O Poistenie vozrdrel autosalónov 

O Poistenie hospodárskych zvierat 

O Poistenie plodín 

Potstné pred zl'avou 

o,oo/ EUR l 
:==:::========: 

o,ool EUR 1 

~====~ o,ool EUR l 
~====~ o,ool EUR / 
:=========! 

o,ooj EUR l 
:=========! 

o,ooi EUR l 
:=========! l o,ool EUR l 
~====~ l o,ooj EUR l O Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu .......... 

O Poistenie zodpovednosti za envrronmentálnu škodu. 

O Porstenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu 

O Poistenie zodpovednosti za škodu -lekári 

:============: ../ o,ooj EUR l 
~=========::::::::::: 

O Poistenie zodpovednosti za škodu- ekon., právne profesie 

o Poistenie zodpovednosti za škodu - IT 

O Poistenie bytových domov 

o,ooj EUR l 
:=========: o,ool EUR 

o,ool EUR 

o,oo j EUR 

o,oo j EUR 

Potstné po zl'ave 

o,ooj EUR 

o,ooj EUR 

o,ooj EUR 

o,ool EUR 

o,ool EUR 

o,ooj EUR 

o,oo/ EUR 

o,ool EUR 

o,ool EUR 

o,oo! EUR 

o,ool EUR 

o,ooj EUR 

o,ool EUR 

o,ool EUR 

O Stavebné poistenie 

(V prípade neprtazmvého škodového pnebehu v predchádzajúcom 
poistnom období bonus na nasledujúce poistné obdobie zamká 
v plneJ výške). 

602,22/ EUR 

l 
421 ,551 EUR 

421 ,551 EUR 

Použrtá obchodná zl'ava·~ % + Bonus:c::!QJ %=Li2) % 

Celkové poistné: 

Mmrmálne porstné l 100,001 EUR 

Vznrk po1stenra f Zmena po1stenra od l!)~!" 06 •. 2016 00:00 hodín 

_j Porsteme Je dlhodobé na dobu neurČitÚ (Pmstné obdoble je 1 rok) 

~ Potstenre Je na dobu urč1tú do / J't 05.2 O 17 

Poistné obdob1e. _j bežný rok _j kalendárny rok výročný deň (deň a mesiac). D D Ak ~1e Je_ vyplnený. vjročným 1ňom Je 
• prvy den dojednaneho po1stneho obdobia 

_j ročná splátka _j polročné splátky _j štvrťročné splátky Lehotné porstné: l 421,551 EUR 

~splátka 
naraz 

_j splátka v 
splátkach 

~ Bankovým prevodom 

l splátka dátum splatnosti' 
2 splátka· dátum splatnosti: 
3. splátka: dátum splatnostr 

_j V hotovosti - doklad č: LJ3_ 3 _ _ 3 ___ ____ _, 

Bankové s pojeme. SK17 11 OO 0000 0026 2600 6702 BIC. TATRSKBX 

vo výške 
vo výške. 
vo výške· 

Pre platbu prvého poistného uvádzaJte ako vana bt Iný symbol číslo tohto návrhu na potsteme (uvedené vyššte). Pre platbu následného potstného uvádza te ako van 

EUR 
EUR 
EUR 

pOistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlaČIVe P01stka Bežné po1stné je splatné prvým dňom pOistného obdob ta a jednorazov pm m~lt~p131šf~EILS 
dojednama platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných /štvrťročných splátok. prvá splátka pmslného Je splatná v deň tku po1st~p~káp61itného je 
splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom potsterua, a to dvanásteho/štesteho/tretteho mesiaca asledujúceho potJi<OI>~Aokhádza úce s l tky 
potstného.V pňpade dojednania plate ma jednorazového poistného vo forme indMduálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných t • . - • __ _ 

Mtesto uzavretia potstneJ zmluvy/zmeny poistneJ zmluvy 

l Prešov l 
Datum uzavretia poistneJ zmluvy/zmeny pOistnej zmluvy 

l 09.05.2016 l 

llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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1Vrh ~ · 

pOIS!ník 
oprávnená osoba č l 

Rastislav Škerlík 

pmstník 
oprávnená osoba č 2 

potstovatel 
oprávneny zástupca 

Jana Domonkošová 

Knstína Dtvrncová 
meno a pnezv1sko osoby zodpovedneJ za up1sovan1e 

All1anz-Slovenská p01stovňa, a s 



M1esto 
po1sten1a: 

PopiS 
predmeb.J 
po1sten~a: 

Základné 
po1sten1e. 

Dotazník' 

Pnráži\Y 
/zľavr 

Pňpo1sten1a. 
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Stavebné poistenie Slovenská poistovňa 

Uhca č l K dolnej stanici 7282/20A 

M1esto: l Trenčín PSČ. 191101 

Pop1s miesta po1stema kód čmnost1. 81 000 

1 Názov budovaného drela (tak ako je uvedený v zmluve o dtelo, uvedte aj základné techmdé charakteristiky, základné rozmety, konštrukčné vyhotoveme, druh stavebných prác, 
časový harmonogram, piÍp mé parametre, nákres alebo plán) 

Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením 

2. Uvedl:e percentuálny pod rei· stavebná časť d1ela 90 %z pOistneJ sumy, montážna časť d1ela 1 O %z por stne] sumy JčísloJKSOpríp KS·1263 

3. Budované d1elo Je ..J novostavba _! rekonštrukcia, vrátane zásahu do nosneJ konštrukCie ~ rekonštrukcia, bez zásahu do nosneJ konštrukcie 

4 Vzťah p01stníka k budovanému drelu _! vlastník, nájomca, rnvestor ~dodávate!' _! subdodávatel' 

5. Doba výstavby od 01.06.2016 do 31.05.2017 7 Požadovaná doba p01stema 
101.06.2016 l V piÍpade dojednama paušálneho potstema na dobu neurčttú sa doba lýstavby neuvádza Začratok porstema 

Poznámka polaal'sa doba výstavby lľšt od požadovanej doby potstema, potsteme je možné dojednal 
~ Porsteme na dobu určitú· Komec p01stema: 131.05.2017 l len za osobttných podmtenok 

6. Záručná doba ..J po1sten~ od.. do ._ _! Porsteme na dobu neurč1tú _j pmstena v pnpade dojednama pausalneho po1stema. mesiacov 

a) Poistenie majetku: 

~ Dojedname porstenra JednotliveJ stavby, (D) Je poistná suma budovaného drela [EUR] 

_! Dojedname paušálneho po1stema na dobu neurčitú (porstené sú všetky budované drela ktorých doba výstavby začína a končí v pnebehu pmstného 
obdob1a), (D) Je po1stná suma súhrnného ročného obratu za stavebnú Činnosť [EUR] 

Predmet porstema a) Budované drelo (D) b l) Stavebné stroJe b2) Zanademe stavemska b3) ExistuJÚCI maJetok Súhrnná pmstná suma 
(max 30% D) (max 30% D) (max 30% D) sučet a)+ bl) + b2) + b3) 

Porstná suma[EUR] 280100,00 280100,00 

Spoluúčasť [EUR]: 500,00 Sadzba [9'oo]' 2,15 Základné p01stné [EUR]· 602,22 

Dotazník (Nezodpovedame mektoreJ otázky sa považuJe za zápornú odpoved) 
Pnrážka (+) POistné za pnrážku 

l zlava (-) [%] (+)/ zlavu (-) [EUR] 

1 Je budované dielo vystavené zvýšenému nz1ku požiaru alebo výbuchu, prípadne ohrozemu zo susedstva? _!áno ~me 

2 Bol v uplynulých rokoch v mreste p01stema alebo v jeho bezprostredneJ blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? _! áno ~me 

3 Bola v mr este p01stema povodeň v uplynulých l O rokoch časteJŠie ako jedenkrát7 _!áno ~me 

4 VykonávaJÚ sa na budovanom drele trhac1e práce, práce s výbušnrnamr7 _!áno ~me 

5. Požaduje sa dlhšra doba výstavby ako 18 mesracov7 _!áno 29 me 

6 Pnrážka/zlava za spoluúčasť 

Poistná suma [EUR] POistné 
Pnp01stema: (dojednávaJÚ sa na prvé nz1ko v zmysle čl 14 ods 3 VPP-CAR-COM) (zvýšeme horneJ hramce Spoluúčasť[ EUR]: Sadzba [%o] za pnporsteme 

plnema) [EUR] 

1 Krytre chýb proJektu + 0,00 500,00 0,00 0,00 (čl 4 ods. 1 ZD-CAR) v základnom p01stení kryté do l ODO EUR 

2 Vypratávacre náklady 
+ 0,00 500,00 0,00 0,00 (čl. 4 ods 4 písm a) ZD-CAR) vzákladnom poistení kryté do 1 ODO EUR 

3. Mzdové zvýhodneme a expresné príplatky + 0,00 500,00 0,00 0,00 
(čl 4 ods 4 písm. b) ZD-CAR) vzákladnom p01stení kryté do 1 ODO EUR 

4 Cestovné náklady techmkov a expertov + 0,00 500,00 0,00 0,00 
(čl 4 ods. 4 písm c) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 ODO EUR 

5 Letecké dodávky náhradných drelov 
+ 0,00 500,00 0,00 0,00 (čl 4 ods. 4 písm d) ZD-CAR) vzákladnom poistení kryte do 1 ODO EUR 

6 Krytie škôd počas záručneJ doby 
0,00 500,00 0,00 0,00 

(čl 4 ods 2ZD-CAR) 

7 Návrat DPH do štátneho rozpočtu SR 
0,00 500,00 0,00 0,00 (čl 4 ods 6 ZD-CAR) 

8 

Poistné za porsteme majetku a): L..J ___ 6_0_2.:...,2_2 ..... J 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Porstená 
činnost 

Základné 
porstné 

Zľavy: 

Pnporstenra· 

Rekaprtuláaa 
porstného 
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b) Poistenie zodpovednosti za škodu: 
Poznámka. Toto po1steme zodpovednosti za škodu je možné dojednal len spolu s pmstením ;ednotiNého budovaného d1ela pod písmenom a) 

Uskutočňovanre stav reb a rch z mr en , prípravné práce k reahzác11 stavby, dokončovacre stavebné práce , vykonávame remeselných stavebných žrvností v zmysle a v rozsahu 
platného oprávnenra, vrátane pmstenra zodpovednos tr za škodu spôsobenú vadným výrobkom 

Porstná suma [EUR] Spoluúčasť [EUR] Územná platnosť Ll ________ ____, 

(avšak maxrmálne 30"";z hodnoty budovaného drela) 

Kód črnnostr Oblasť črnnostr Vadný výrobok Základné porstné 
[EUR] 

3 o o o o stavrtelstvo áno 

Zlavy zo základného porstného spolu 

Druh zlavy Zlava [%] Porstné [EUR! 

1. Množstevná zlava 

2 Zlava za dojednanú vyššru spoluúčast ako Je základná 

Priporstema (prrrážka k základnému porstnému spolu) 

Druh pnporstenra Pnporstenre Subhmrt plnenra Pnrážka [%] Porstné [EUR] [EUR] 

1 Škody spôsobené na prenajatých nehnutelhostrach .J áno .J nre x 
2. Vrbrácre, demolačné a búracre práce .J áno .J me 

3 Nad zemné, podzemné vedenra .J áno .J nre 

4 Rozšírenre územneJ platnostr .J áno .J nre do výšky porstnej sumy 

5 .J áno .J nre 

6 .J áno .J nre 

Porstné za poistenre zodpovednostr za škodu b ): l 
:::::=:::=~ 

Spolu porstné za pn1ohu- stavebné poisteme a)+ b): Ll ___ 6_0_2:....,2_2_,j 

Obsah porstenra upravuJÚ 
Porstné Všeobecné poistné podmienky pre stavebné porstenre, učmné od 1.5 2012 (daleJ len "VPP-CAR-COM") 
podmrenky Všeobecné porstné podmrenky pre porsteme zodpovednosti za škodu spôsobenú právnrckýmr a podnrkajúcrmr fyzrckýmr osoba mr, účrnné od ll 3 2007 (daleJ len "VPP-Z"), 

Zmluvné dojednama stavebné p01steme, účmné od l 1 2015 (daleJ len "ZO-CAR"), 

Vzm't</ 
zmena 
poistenia 

Doložky .... . a dokumenty. 

V zmysle tejto prílohy NPZ-CAR sa okrem porsteného uvedeného v porstneJ zmluve za porsteného/porstených považuJe/ú aJ. rnvestor, stavebník, zhotoV! tel' (dodávatelia, 

subdodávatelia) a ostatní učastnícr výstavby budovaného drela 

Vznrkjzmena po1stenra 01 1v _j 
na tejto prílohe od L-__ ._• _<-t.-_"_.2_0_1_6_ OO OO hod / k 

/ 

Dátum uzavretia porstenra/zmeny porstenra na tejto prílohe 

L~ 1.os.2o1 6 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Allianz @Y 
Slovenská poistovňa 

Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 

v súlade s § 70 ods. 4 zákona č 39/2015 Z. z o pmsťovníctve a o zmene a doplnení nrektorých zákonov v znení neskorších 
predpiSOV 

Upozornenre: Tento formulár obsahuje mformácre súvrsmce 
s uzatvorením pmstneJ zmluvy podla zákona č. 39/2015 Z z. 
o pmsťovníctve, ktoré maJÚ pomôcť potencrálnemu klientovr pri 
pochopení povahy, obsahu, nzík, nákladov, možných výnosov 
a strát súvrsracrch s porstným produktom Formulár neobsahuJe 
úplný rozsah práv a povmností, ktorý potencrálnemu khentovr 
vyplýva z uzavretra porstneJ zmluvy a nenahrádzajú mformačné 
povmnostr ustanovené všeobecne závaznýmr právnymr 
predprsmr pn predaJI alebo sprostredkovaní pmstných 
produktov. 

l.lnformácie o pmsťovatelovi a kontaktné údaje 
Obchodné meno a právna forma: Allranz - Slovenská porsťovňa, 
a s. 
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo porsťovatela Slovenská 
republika 
Sídlo. DostoJevského rad 4, 815 74 Bratrslava 1 
Telefónne číslo: 0800 122 222 
E-mailová adresa: allianzsp@allianzsp.sk 
Webové sídlo: www allranzsp sk 

2. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné 
podmienky 

2.1 Názov porstného produktu 
POISTENIE PODNIKATEĽOV 
Poistenie sa na dr: 
• Všeobecnými porstnýmr podmrenkamr pre porstenre maJetku 
právnrckých a podnrkaJúcrch fyzrckých osôb zo dňa 1.5.2012 
(VPP-M) 
• Zmluvnýmr dojednanramr pre porstenre maJetku zo dňa 
1.1.2015 (ZD-M) 
• Zmluvnýmr doJednanramr pre porstenre právnrckých 
a podnrkajúcrch fyzrckých osôb pre prípad prerušenra prevádzky 
zo dňa 1 1.2015 (ZD-PP) 
• Zmluvnýmr dojednanramr pre porstenre právnrckých 
a podnrkaJúcrch fyzrckých osôb pre prípad stroJného prerušenra 
prevádzky zo dňa 1.1 2015 (ZD-PP-SE) 
• Všeobecnýmr porstnýmr podmrenkamr pre porstenre stroJOV 
a elektronrky právnrckých a podnikaJÚcrch fyzrckých osôb zo dňa 
l 5.2012 (VPP-SE) 
• Zmluvnýmr doJednanramr pre porstenre stroJOV a elektronrky 
zo dňa 
1 .1 2015 (ZD-SE) 
• Všeobecnými porstnýmr podmrenkamr pre porstenre majetku 
právnrckých a podnrkaJúcich fyzrckých osôb počas prepravy zo 
dňa 1.5.2012 (VPP-N) 
• Zmluvnýmr doJednaniami pre porstenre nákladu zo dňa 
1.1.2015 (ZD-N) 
• Všeobecnýmr porstnýmr podmrenkamr pre porstenre 
zodpovednosti za škodu spôsobenú právnrckýmr 
a podnrkajúcrmr fyzrckýmr osobami zo dňa 11 3.2007 (VPP-Z) 
• Zmluvnýmr doJednanrami pre porstenre zodpovednosti za 
škodu zo dňa 1.1 2015 (ZD-Z) 

• Všeobecnýmr porstnýmr podmrenkamr pre porstenre 
zodpovednosti za envrronmentálnu škodu zo dňa 15 4 2008 
(VPP-EZ) 
• Zmluvnými doJednanramr pre po1sten1e zodpovednosti za 
envrronmentálnu škodu zo dňa 1 1.2015 (ZD-EZ) 
• Všeobecnýmr porstným1 podmrenkamr pre porstenre 
zodpovednosti za škodu cestného dopravcu zo dňa 09 09.2009 
(VPP-D) 
• Zmluvnýmr doJednanramr pre porstenre zodpovednostr za 
škodu cestného dopravcu zo dňa 1.1 2015 (ZD-D) 
• Všeobecnýmr poistnýmr podmrenkamr pre porstenre 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pn poskytovaní zdravotneJ 
starostlrvostr zo dňa 1.1 201 O (VPP-l) 
• Všeobecnýmr porstnýmr podmrenkamr pre porstenre 
zodpovednostr za škodu spôsobenú pn výkone profesre zo dňa 
1 O 07.2009 (VPP-P) 
• Všeobecnýmr porstnýmr podmrenkamr pre poistenre 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služreb 
mformačných technológrí zo dňa 01.02 201 O (VPP-IT) 
• Všeobecnými poístnýmr podmrenkami pre stavebné porstenre 
protr všetkým nzrkám zo dňa 1.5 2012 (VPP-CAR-COM) 
• Zmluvnýmr dojednanramr pre stavebné porstenre protr 
všetkým nzrkám zo dňa l .1 2015 (ZD-CAR-COM) 
• Zmluvnýmr doJednanramr pre porstenre bytových domov zo 
dňa 1 1.2015 (ZD-BD) 
• Zmluvnýmr doJednaniamr pre poistenre vozrdrel autosalónov 
protr všetkým nzrkám zo dňa 1 1.2015 (ZD-A) 
• Všeobecnými po1stnýmr podmrenkam1 pre porstenre 
podnrkatelov pre prípad škôd na plodrnách (VPP- Pl) 
• Zmluvnými dojednanramr pre prípad poškodenra alebo 
zn1čenra plodín ladovcom 
• Zmluvnýmr doJednanraml pre prípad poškodenra alebo 
znrčenra plodín pož1arom 
• Zmluvnými doJednanlami pre prípad poškodenra alebo 
znrčenra plodín vybranýmr ŽIVelnými nzikam1 
• Zmluvnými dojednanraml pre prípad poškodenra alebo 
znrčenra plodín ladovcom a vybranými Živelnými nzrkamr 
• Zmluvnými dojednanraml pre prípad poškodenia alebo 
znrčenra cukroveJ repy vybranými nz1kam1- po1stenre úrody 
• Zmluvnými dojednanramr pre prípad poškodenra alebo 
znrčenra cukroveJ repy vybranými nz1kam1- po1stenre nákladov 
• Zmluvnými doJednanramr pre prípad poškodenia alebo 
zn1čenra v1nrča hroznorodého mrazom 
• Všeobecnými po1stným1 podmrenkam1 pre po1stenre 
podnrkatelov pre prípad škôd na hospodárskych zv1eratách 
(VPP-HZ) 
• Zmluvnými dojednanraml pre prípad nákazy hospodárskych 
zvrerat 
• Zmluvnými doJednanraml pre prípad nákazy hyd1ny 
• Zmluvnými dojednaniamr pre prípad Jednotlivých škôd na 
ZVIeratách 
• Zmluvnýmr doJednanraml pre prípad Jednotlivých škôd na 
plemenných zvieratách 
• Doložkamr a dokumentmr uvedenýmr v Návrhu poistnej 
zmluvy 

mailto:allianzsp@allianzsp.sk


2.2 Pop1s po1stného produktu 

Poistné riziká 
P01steme sa vzťahuje na tre druhy p01stema a p01stné nzrká, 
ktoré sr p01stník zvolí. P01stník má možnosť volby 
z nasledovných druhov p01stema a pOistných nzík: 
2.2.1. Po1steme budov 
• pož1ar (požrar, úder blesku, výbuch, pád lietadla) -čl 3 VPP-M 
• víchnca (víchnca alebo krupobitre)- čl. 4 VPP-M 
• žrvel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu)- čl. 5 VPP-M 
• voda (škoda spôsobená v dôsledku úmku vody, kvapaliny 
v dôsledku poruchy alebo chybneJ obsluhy vodovodného 
zariadenia)- čl. 6 VPP-M 
• krádež (krádež, lúpež, vandalizmus)- čl. 7 VPP-M 
• ostatné (náraz vozrdla, dym, rázová vlna, pád predmetov) -
čl. 8VPP-M 
• sklo - čl. 9 VPP-M 
2.2.2. Poistenie hnutelhých vecí 
• požrar (požrar, úder blesku, výbuch, pád lietadla)- čl 3 VPP-M 
• víchrica (víchnca alebo krupobrtre)- čl. 4 VPP-M 
• žrvel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu)- čl. 5 VPP-M 
• voda (škoda spôsobená v dôsledku úmku vody, kvapalmy 
v dôsledku poruchy alebo chybneJ obsluhy vodovodného 
zanadema)- čl. 6 VPP-M 
• krádež (krádež, lúpež, vandalizmus)- čl. 7 VPP-M 
• ostatné (náraz vozrdla, dym, rázová vlna, pád predmetov) -
čl. 8VPP-M 
• sklo - čl. 9 VPP-M 
2.2.3. Poisteme prerušenia prevádzky 
• nzrká sú volitelhé v nadvaznost1 na porsteme budov, 
hnutelhých vecí alebo lom stroJOV (čl. 3 VPP-SE) 
2.2.4. Poistenie strojov a elektromky 
• lom strOJOV- čl. 3 VPP-SE 
2.2.5. Poisteme nákladu 
• základné nzrko (dopravná nehoda, požrar, výbuch, úder 
blesku, víchrica, krupobrtre, povodeň, záplava, zemetraseme, 
výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína)- čl 3 VPP-N 
• rozšírené nzrko (základné nzrko, krádež vlámaním do vozrdla, 
krádež vozrdla, lúpež) - čl. 4 VPP-N 
2.2.6. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
• zodpovednosť za škodu poisteného- čl. 3 VPP-Z a čl 3 ods l, 2 
Z D-Z 
2.2.7. Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu 
• zodpovednosť za škodu porsteného -čl. 3 VPP-D 
2.2.8. Poisteme profesijnej zodpovednosti za škodu -lekán 
• zodpovednosť za škodu poisteného- čl 3 VPP-L 
2.2.9. Poistenie p1 ofes1jnej zodpovednosti za škodu -
ekonomické, právne profesie 
• zodpovednosť za škodu poisteného- čl 3 VPP-P 
2.2.1 O. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu -IT 
• zodpovednosť za škodu porsteného- čl 3 VPP-IT 
2.2.11. Stavebné poistenie 
• všetky nzrká v zmysle čl l 2 VPP-CAR-COM 
• v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl. l O ods. l, 2 ZO-CAR 
2.2.12. Poistenie bytových domov 
• požrar (požrar, úder blesku, výbuch, pád lietadla)- čl. 3 VPP-M 
• víchnca (víchnca alebo krupobrtre)- čl. 4 VPP-M 
• žrvel (povodeň, záplava, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu)- čl. 5 VPP-M 
• voda (škoda spôsobená v dôsledku úmku vody, kvapaliny 
v dôsledku poruchy alebo chybneJ obsluhy vodovodného 
zanadema)- čl. 6 VPP-M 
• krádež (krádež, lúpež, vandalizmus)- čl 7 VPP-M 

• ostatné (náraz vozrdla, dym, rázová vlna, pád predmetov) -
čl 8 VPP-M 
• rozb1t1e skla -čl 9 VP P-M 
• v zmysle čl. 3 VPP-Z a čl l O ZD-BD 
2.2.13. Poistenie vozidiel autosalónov 
• havána - čl 2 ZD-A 
• žrvel - čl. 2 ZD-A 
• krádež - čl 2 ZD-A 
2.2.14. Poisteme pre prípad škôd na plodmách Je možné 
dojednať pre Jednotlivé nebezpečenstvá, resp rch skupmy 
uvedené v článkoch 2-4 VPP-PL 
Porsteme sa vždy vzťahuJe len na Jednotlivé nebezpečenstvá 
príp skupmy nebezpečenstiev, ktorých porstenre Je v zmluve 
výslovne dojednané. 
2.2.15. Poisteme hospodárskych zvierat Je možné dojednať 
ako. 
• Porsteme pre prípad nákazy hospodárskych zvrerat 
• Porsteme pre prípad nákazy hyd my 
• Porsteme pre prípad jednotlivých škôd 
• Porsteme pre prípad Jednotlivých škôd na plemenných 
zvreratách 
2.2.16. Pmstenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
• zodpovednosť za škodu - čl. 3 VPP-EZ a čl 4 VPP-EZ, čl. 3 
ZD-EZ 

Výhody poistného produktu 
• možnosť dojednať v JedneJ porstneJ zmluve viacero druhov 
porstema 
• v každom druhu porstema je možné zohladmť mdrvrduálne 
požradavky poisteného 
• niektoré pnporstema poskytované bezplatne 
• možnosť nahlasovama porstneJ udalosti cez telefón alebo 
mternet 
• obchodná zlava a bonus zohladňuJe komplexnosť porstenia, 
• techmcké zlavy v závrslostr od prístupu porsteného 
k mrmmalizácu nz1ka 

2.3 Poistné plnenie 
Všeobecná charakteristika poistného plnenia a spôsob 
určema 
výšky poistného plnenia: 
2.3 l Porsteme budov- čl. l 6 VP P-M 
2.3.2 Porsteme hnutelhých vecí- čl. l 6 VPP-M 
2 3.3. Porstenie prerušema prevádzky- čl l 6 VPP-M, č1.7 ZO-PP 
a čl 7 ZD-PP-SE 
? .3.4. Porsteme strojov a elektromky- čl 9 VPP-SE 
2.3.5. Porsteme nákladu- čl. l l VPP-N 
2.3 6 Poisteme prevádzkoveJ zodpovednosti za škodu - čl. 5 
VP P-Z 
2.3 7 Poisteme zodpovednosti za škodu cestného dopravcu -
čl. 5 VPP-D 
2.3.8 Porsteme profeSIJneJ zodpovednosti za škodu -lekán- čl 5 
V PP-L 
2.3.9. Porstenre profesiJneJ zodpovednosti za škodu -
ekonomrcké, právne profesre- čl. 5 VPP-P 
2.3.10. Porsteme profesiJneJ zodpovednosti za škodu - IT - čl. 5 
VPP-IT 
2.3 l 1. Stavebné porsteme- čl. 15 VPP-CAR-COM 
2 3.12. Porstenre bytových domov- čl. l 6 VPP-M a čl 8 ZD-BD 
2 3.13. Porsteme vozrdrel autosalónov- čl. l 6 VP P-M a čl 4 ZD-A 
2.3 l 4 Porstenre plodín- čl. l 5 VPP-PL 
2.3 15. Porstenie hospodárskych zvrerat- čl l 7 VPP-HZ 
2.3.16 Porsteme zodpovednosti za environmentálnu škodu -
čl. 7VPP-EZ 



Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovatelbvr povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovatel' oprávnený 
poistné plnenie znížiť 
Porsťovatel' v prípadoch uvedených vo VPP nre Je povrnný 
poskytnúť porstné plnenre (výluky z porstenra): 
2.3 17. P01stenre budov - čl. 1 O, 11 a články pOistných nzík VPP
M 
2 3.18. Porstenre hnutelhých vecí - čl. 1 O, 11 a články porstných 
nzíkVPP-M 
2.3 19. P01stenre prerušema prevádzky - čl 1 O, 11 a články 
porstných nzík VPP-M čl 4 ZD-PP a čl 4 ZD-PP-SE 
2.3 20 Porstenre strOJOV a elektromky- čl. 4 VPP-SE 
2.3 21. Porstenre nákladu- čl. 6 VPP-N 
2.3.22 P01steme prevádzkoveJ zodpovednosti za škodu - čl 4 
VPP-Z, čl. 3 ods 5 a čl 4 ZD-Z 
2.3 23. P01stenre zodpovednosti za škodu cestného dopravcu -
čl 4 VPP-D 
2.3 24. Po1stenre zodpovednosti za škodu - lekán - čl. 4 VPP-L 
2.3.25. P01stenre zodpovednosti za škodu- profesie- čl. 4 VPP-P 
2.3.26. P01steme profeSIJneJ zodpovednosti za škodu - IT- čl. 4 
VPP-IT 
2.3 27. Stavebné p01stenre- čl 5 a čl. 13 VPP-CAR-COM 
2.3.28. P01stenre bytových domov- čl 1 O, 11 a články pOistných 
nzíkVPP-M 
2.3 29 P01steme voz1d1el autosalónov - čl 10, 11 a články 
pOistných nzík VP P-M 
2 3 30. Po1stenre plodín - čl. 5 VPP-PL 
2.3 31 P01stenre hospodárskych zv1erat- čl 2 -7 VPP-HZ 
2.3 32. P01stenre zodpovednosti za environmentálnu škodu -
čl. 6 VPP-EZ, čl. 3 ZD-EZ 

2.4 Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho 
splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia porstného 

Spôsob určenia a platenia poistného 
Výšku pOistného stanovuJe po1sťovatel' v záv1slost1 od rozsahu 
p01stenra a lim1tu pOistného plnenra dojednaného v pOistneJ 
zmluve. Poistné Je možné platiť bankovým prevodom alebo 
prostredníctvom púštového peňažného poukazu SlovenskeJ 
pošty, a s 

Splatnosť poistného 
Poistné Je splatné v prvý deň pOistného obdobia, ak nre Je 
dojednané rnak. Pn dojednaní p01stema na dobu urČitú (kratŠIU 
ako Jeden rok) Je celé p01stné splatné v deň Jeho dojednania, ak 
nieJe dojednané mak. 

Dôsledky nezaplatenia poistného 
Poistenre zan1kne, ak p01stné za prvé poistné obdob1e alebo 
Jednorazové p01stné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo 
dňa Jeho splatnosti. Po1steme zamkne aJ tak, že porstné za dalšre 
pOistné obdob1e nebolo zaplatené do Jedného mes1aca odo dňa 
doručenia výzvy p01sťovatela na Jeho zaplatenre, ak nebolo 
pOistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva 
p01sťovatela obsahuJe upozornenre, že p01steme zamkne, ak 
nebude zaplatené. To 1sté platí, ak bola zaplatená len časť 
pOistného Po1sťovatel' má nárok na poistné za dobu do zámku 
po1stenra, ak nre Je dojednané mak. 

2.5 Spôsoby zániku poistnej zmluvy 
Po1stná zmluva{po1stenre môže zamknúť 
-výpovedou po vzmku škodoveJ udalosti, 
- nezaplatením poistného, 
- zámkom pOisteného, 
-výpovedou ku koncu pOistného obdobia, 
-písomnou dohodou zmluvných strán, 
-z mých dôvodov v zmysle príslušných VPP. 
Bližšie mformác1e k Jednotlivým zámkom pOistneJ zmluvy 
a p01sten1a sú uvedené v § 800 až 804 zákona č 40/1964 Zb, 
Občiansky zákonník v platnom znení a vo VPP. 

2.6 Upozornenie na ustanovenia poistneJ zmluvy, ktoré 
umožňujú poisťovatelbvi vykonávať zmeny poistnej zmluvy 
podla platných právnych predpisov bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany 
2.6.1 Po1sten1e budov - čl. 4 ZD-M umožňuje v prípade 
dojednama p01stema na novú hodnotu automaticky aktualizovať 
p01stnú sumu budov pre dalš1e poistné obdob1e o hodnotu 
rndexu stavebných prác a matenálov. 
2.6.2 Po1steme hnutelhých vecí- čl. 4 ZD-M umožňuje v prípade 
dojednama po iste ma na novú hodnotu automaticky aktualizovať 
p01stnú sumu výrobných a prevádzkových zanadení a cudzích 
vecí pre dalš1e p01stné obdobie o hodnotu rndexu 
spotrebitelských c1en. 

3. Iné dôležité informácie 
3.1 Spôsob vybavovania sťažností 
Po1sťovatel'pnjíma sťažnosti proti Jeho postupu podané 
ústne alebo písomne. Sťažnosť môže sťažovatel' podať 
telefonrcky na čísle 0800 122 222, cez mternet na 
https://www.alhanzsp sk/mformujte-nas, osobne na pobočke 
p01sťovatela alebo u fmančného agenta, zaslať e-ma1lom na 
d1alog@alhanzsp sk alebo poštou na adresu sídla p01sťovatela. 

3.2 Informácie o práve štátu a daňových predprsoch, ktoré 
platra pre porstnú zmluvu 
Na p01stnú zmluvu sa vzťahuJÚ právne predpisy platné na území 
SlovenskeJ republiky 
Daňové povmnost1 vzťahuJÚCe sa na poistnú zmluvu sú 
upravené všeobecne závazným právnym predp1som platným na 
území SlovenskeJ republiky, ktorým Je zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dam z príJmov v znení neskorších predpisov Tento zákon 
taktiež ustanovuje, ktoré plnema z p01stema sú oslobodené od 
dane z prÍJmov, ako aJ odpočítatelhé položky, resp mé 
odpočítatelhé položky, resp mé daňové nálež1tost1 týkajúce sa 
p01stenm 

3.3 lnformácra o m!esle zvereJnenia spr~vy o finančnom 
stave 
poisťovatela 
Správa o fmančnom stave p01sťovatela sa zvereJňUJe na 
webovom sídle p01sťovatela 
Táto informácia o podmienkach uzavretia pOistneJ zmluvy bola 
schválená dňa 31.12 2015 aje zvereJnená na webovom sídle 
po1sťovatela www allianzsp sk/ pp kpp. 

Tento formulár s účmnosťou od 1 1.2016 nahrádza Informáciu 
o podmrenkach uzavretia poistneJ zmluvy schválenú od 
1.1 2015. 

https://www.allianzsp
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1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V Zmluvných podmienkach ("t1eto Podmienky"), ktoré zahŕňaJú Osobitné podmienky a tieto Všeobecné 
podmienky nasledujúce slová a výrazy budú mať ďaleJ uvedený význam. Slová označujúce osoby alebo 
strany zahrňuJú obchodné spoločnosti a mé právmcké osoby, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje 
meča mé 

1.1.1 Zmluva 

1.1.1.1 "Zmluva" znamená Zmluvu o D1elo, Oznámeme o pnjatí Ponuky, Ponukový list, tieto 
Podmienky, Požiadavky Objednávateľa, Formuláre, Návrh Zhotoviteľa a ďalšie dokumenty (ak 
sú), ktoré sú uvedené v Zmluve o D1elo alebo v Oznámení o pnjatí Ponuky 

1.1.1.2 "Zmluva o Dielo" znamená zmluvu o dielo (pok1aľ existuJe), na ktorú sa odvoláva podčlánok 
1 6 (Zmluva o Otelo) 

1.1.1.3 "Oznámenie o prijatí Ponuky" ;rnamooá-~JSt- e -fGFmálRG!n-f>Fij<ili-PefHlKevéRe -l!Stll~f:H~Kipísaflý 
Gbjednávatel'om, vrátanEH:~kýGRl<Gl'velymtWených prehlásení ~ffilt(!Gich-GOOGG]'f}e~é 
eooma Stranami Po~dny takýto list o prijatí neexistuJe, potom-výraz "Oznámenie o pnj<ill 
J2e~eflá- Zmluvu -o-G1ele- a dátum-vydaR~a--aleOO--ebdržama Oznámerua o prijatí 
J2ei:l.uky znamená ~df::JISU Zmluvy ~~-G.!ele-znamená 
obdržama Ponuky 

1.1.1.4 "Ponukový list" znamená dokument s názvom ponukový list, ktorý bol zostavený Zhotoviteľom 
a obsahuje podpísanú ponuku na zhotoveme D1ela pre Objednávateľa 

1.1.1.5 "Požiadavky Objednávatel'a" znamenaJú dokument nazvaný požiadavky objednávateľa, tak 
ako Je zahrnutý v Zmluve a všetky dodatky a zmeny tohto dokumentu v súlade so Zmluvou 
Tento dokument špec1f1kuje účel, rozsah a/alebo projekt a/alebo mé techmcké knténá pre 
Dielo Objednávatel'a" 

1.1.1.6 "Formuláre" znamenaJú dokument(y) nazvané formuláre, vyplnené Zhotoviteľom a predložené 
spolu s Ponukovým listom, tak ako sú zahrnuté v Zmluve Takýto dokument môže obsahovať 
údaJe, zoznamy, a rozp1sy sadzieb a/alebo c1en 

1.1.1.7 "Ponuka Zhotovitel'a" znamená dokument nazvaný návrh, ktorý Zhotoviteľom predložil spolu s 
Ponukovým listom, tak ako Je zahrnutý v Zmluve Takýto dokument môže obsahovať 
Zhotoviteľov predbežný projekt 

1.1.1.8 "Ponuka" znamená Ponukový list a všetky ostatné dokumenty, ktoré Zhotov1teľ predložil spolu 
s Ponukovým listom, tak ako sú zahrnuté v Zmluve 

1.1.1.9 "Príloha k ponuke" znamená vyplnené strany nazvané príloha k ponuke, ktoré sú pnpojené 
k Ponukovému listu a tvona jeho časť 

1.1.1.1 O "Formulár záruk" a "Formulár platieb" znamenaJú takto nazvané dokumenty (ak sú), ktoré sú 
zahrnuté vo Formulároch. 

1.1.2 Strany a osoby 

1.1.2.1 "Strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, podľa kontextu 

1.1.2.2 "Objednávate!"' znamená osobu menovanú ako objednávateľ v Prílohe k ponuke a právnych 
nástupcov teJto osoby 
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1.1.2.3 "Zhotovitel"' znamená osobu(y) menovanú ako zhotoviteľ v Ponukovom liste pnjatom 
Objednávateľom a právnych nástupcov tejto osoby (osôb) 

1.1.2.4 "Stavebnýdozor'' znamená osobu ustanovenú Objednávateľom na výkon funkcie Stavebného 
dozoru pre účely Zmluvy a menovanú v Prílohe k ponuke, alebo mú osobu určenú podl'a 
potreby Objednávateľom a oznámenú Zhotov1tel'ovi podľa podčlánku 3 4 (Výmena Stavebného 
dozoru) 

1.1.2.5 "Predstavitel' Zhotovitel'a" znamená osobu menovanú Zhotoviteľom v Zmluve alebo určenú 
podľa potreby Zhotov1tel'om podľa podčlánku 4 3 (Predstav/te/' Zhotov1tel'a), ktorá koná v mene 
Zhotoviteľa 

1.1.2.6 "Personál Objednávatel'a" znamená Stavebný dozor, jeho asistentov podľa podčlánku 3 2 
(Povereme stavebným dozorom) a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov a ďalších 
zamestnancov Stavebného dozoru a Objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov 
oznámených Zhotov1teľov1 Objednávateľom alebo Stavebným dozorom ako Personál 
Objednávatel'a 

1.1.2.7 "Personál Zhotovitel'a" znamená Predstaviteľa Zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých 
Zhotoviteľ využíva na Stavemsku, čo môže zahŕňať personál, robotníkov a ďalších 
zamestnancov Zhotoviteľa a každého Podzhotov1teľa, a všetkých ďalších pracovníkov, ktorí 
pomáhajú Zhotoviteľovi pn vyhotovovaní Diela 

1.1.2.8 "Podzhotovitel'" znamená ktorúkoľvek osobu uvedenú v Zmluve ako podzhotov1teľ alebo 
ktorúkoľvek osobu ustanovenú za podzhotov1teľa pre vyhotovenie časti D1ela, ako aJ právnych 
nástupcov všetkých týchto osôb 

1.1.2.9 Neaplikuje sa"FIDIC" znamená Fédérat1on International des lngémeurs - Consiels, tJ 
Medzinárodnú federáciu konzultačných 1nžmierov 

1.1.3 Dátumy, skúšky, lehoty a dokončenie 

1.1.3.1 "Základný dátum" znamená dátum 28 dní pred posledným dňom na predloženie Ponuky 

1.1.3.2 "Dátum začatia prác" znamená dátum oznámený podľa podčlánku 8 1 (Začafle prác) 

1.1.3.3 "Lehota výstavby" znamená lehotu pre vyhotovenie Diela alebo Sekc1e (podľa okolností) 
podľa podčlánku 8 2 (Lehota výstavby), tak ako Je uvedená v Prílohe k ponuke (so všetkými 
predfžemami podľa podčlánku 8 4 (Predfžeme Lehoty výstavby)), ktorá je počítaná od Dátumu 
začatia prác 

1.1.3.4 "Preberacie skúšky " znamenaJú skúšky, ktoré sú špecifikované v Zmluve, alebo t1e na 
ktorých sa dohodnú obidve Strany, alebo sú nanadené ako Zmena, a ktoré sú vykonávajú 
podľa článku 9 (Preberacŕe skúšky) predtým než Je D1elo alebo Sekc1a (podľa okolností) 
prebraté Objednávateľom 

1.1.3.5 "Preberací protokol" znamená protokol vydaný podľa článku 1 O (Preberame Diela 
Objednávatel'om) 

1.1.3.6 "Skúšky po prebratí" znamenajú skúšky (ak sú), ktoré sú špecifikované v Zmluve a sú 
vykonané podľa článku 12 (Skúšky po prebratD po prebratí Diela alebo Sekcie (podľa 
okolností) Objednávateľom 

1.1.3.7 "Lehota na oznámenie vád" znamená obdobie pre oznámenie vád na Diele alebo na Sekcii 
(podľa okolností) podľa podčlánku 11 1 (Dokončeme nedorobkov a odstráneme vád) tak ako Je 
uvedené v Prílohe k ponuke (so všetkými predfžemam1 podľa podčlánku 11 3 (Predfžeme 
Lehoty na oznámeme vád)) počítané od dátumu, kedy je dokončenie D1ela alebo Sekcie 
potvrdené podľa podčlánku 1 O 1 (Prebratie D1ela a SekcJD 

1.1.3.8 "Protokol o vyhotovení Diela" znamená dokument vydaný podľa podčlánku 11 9 (Protokol 
o vyhotovení D1ela) 
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1.1.3.9 "deň" znamená kalendárny deň a "rok" znamená 365 dní 

1.1.4 Ceny a platby 

1.1.4.1 

1.1.4.2 "Zmluvná cena" znamená cenu defmovanú v podčlánku 14 1 (Zmluvná cena) a zahrňuje 
úpravy v súlade so Zmluvou. 

1.1.4.3 "Náklady" znamenajú všetky výdavky odôvodnene vynaložené (alebo, ktoré majú byť 
vynaložené) Zhotoviteľom Čl už na Stavemsku alebo m1mo neho, vrátane réž1e a podobných 
poplatkov, avšak nezahrňujú z1sk 

1.1.4.4 "Záverečné platobné potvrdenie" znamená platobné potvrdenie vydané podľa podčlánku 
14 13 (Vydame záverečného platobného potvrdema) 

1.1.4.5 "Záverečné prehlásenie" znamená prehlásenie definované v podčlánku 1411 (Žiadosť 
o záverečné platobné potvrdenie). 

1.1.4.6 Neaplikuje sa"Priebežné platobné potvrdenie" znamená platobné potvrdeme vydané podľa 
článku 14 (Zmluvná cena a platby), je však mé než Záverečné platobné potvrdeme 

1.1.4.7 "Domáca mena" znamená menu Krajiny 

1.1.4.8 "Platobné potvrdenie" znamená platobné potvrdeme vydané podľa článku 14 (Zmluvná cena 
a platby) 

1.1.4.9 "Predbežná suma" znamená sumu (ak je), ktorá je ako predbežná suma uvedená v Zmluve za 
vyhotoveme akýchkol'vek čast1 Diela, alebo za dodávku Technologického zanadema, 
Matenálov alebo služieb podľa podčlánku 13 5 (Predbežné sumy) 

1.1.4.10 Neaplikuje sa "Prehlásenie" znamená prehláseme predložené Zhotoviteľom ako súčasť 
ž1adost1 o platobné potvrdenie podľa článku 14 (Zmluvná cena a platby) 

1.1.5 Dielo a vybavenie 
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1.1.5.1 "Zariadenie Zhotovitel'a" znamená všetky prístroje, stroJe, vozidlá a ďalšie vec1 potrebné pre 
vyhotovenie a dokončeme D1ela a odstráneme všetkých vád Avšak Zanaden1e Zhotoviteľa 
nezahrňuje Dočasné D1elo, Zanaden1e Objednávateľa (ak Je), Technologické zanaden1a, 
Matenály a akékoľvek ďalšie vec1, ktoré maJú tvonť alebo tvona časť Trvalého Diela 

1.1.5.2 "Vybavenie" znamená Zariadenie Zhotoviteľa, Materiály, Technologické zanaden1a a Dočasné 
D1elo alebo čokoľvek z toho, tak ako Je to vhodné 

1.1.5.3 "Materiály" znamenaJú vec1 všetkého druhu (iné než Technologické zanaden1e) ktoré maJÚ 
tvonť alebo tvona časť Trvalého Diela, vrátane matenálov dodaných bez zabudovania (ak sú), 
ktoré maJú byť dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy 

1.1.5.4 "Trvalé Dielo" znamená trvalé d1elo, ktoré má byť vyhotovené Zhotoviteľom podľa Zmluvy 

1.1.5.5 "Technologické zariadenia" znamená prístroJe, stroje a vozidlá, ktoré majú tvonť alebo tvona 
časť Trvalého D1ela 

1.1.5.6 "Sekcia" znamená časť D1ela, špecifikovanú v Prílohe k ponuke ako Sekc1a (ak neJaká 
existuJe) 

1.1.5. 7 "Dočasné Dielo" znamená všetky dočasné d1ela každého druhu (mé ako Zanaden1e 
Zhotoviteľa) potrebné na Stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie Trvalého Diela a pre 
odstránenie akýchkoľvek vád 

1.1.5.8 "Dielo" znamená Trvalé D1elo a Dočasné Dielo alebo ktorékoľvek z n1ch, tak ako Je to vhodné 

1.1.6 Ďalšie definície 

1.1.6.1 "Dokumentácia Zhotovitel'a" znamená výpočty, počítačové programy a ďalšie programové 
vybavenie (software), výkresy, príručky, modely a ďalšie dokumenty technickej povahy (ak sú) 
dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy, tak ako to Je popísané v podčlánku 5 2 (Dokumentácra 
zhotovrte/'a) 

1.1.6.2 "Krajina" znamená kraJinU, v ktoreJ sa nachádza Stavenisko (alebo vačšma z neho), na ktorom 
má byť Trvalé D1elo vyhotovené 

1.1.6.3 "Zariadenie Objednávatel'a" znamená prístroJe, stroje a vozidlá (ak nejaké sú), ktoré dáva 
Objednávate!' k dispozícií na použ1t1e Zhotoviteľovi pn vyhotovení Diela, tak ako sa to uvádza 
v Požiadavkách Objednávateľa, nezahrňuje však Technologické zanaden1a, ktoré ešte 
Objednávateľ neprevzal 

1.1.6.4 "Vyššia moc" Je defmovaná v článku 19 (Vyš šr a moc) 

1.1.6.5 "Právne predpisy" znamenaJú všetky národnú (alebo štátnu) legislatívu, nanaden1a, vyhlášky 
a ďalšie právne predp1sy a smern1ce a m1estne nanaden1a každeJ legálne ustanoveneJ vereJneJ 
správy 

1.1.6.6 "Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)" (ďaleJ len "Zábezpeka 
na vykonanie prác"), znamená zábezpeku (alebo zábezpeky ak sú) podľa podčlánku 4 2 
(Zábezpeka na vykoname prác) 

1.1.6.7 "Stavenisko" znamená m1esta, kde má byť Trvalé D1elo vyhotovené na ktoré má byť 
Technologické zariadenie a Matenály dodané ako aJ akékoľvek ďalšie m1esta, ktoré môžu byť 
špecifikované v Zmluve ako súčasť Stavemska 
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1.1.6.8 "Nepredvídatel'né" znamená to, čo me je pnmerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom k 
dátumu na predložeme Ponuky 

1.1.6.9 "Zmena" znamená akúkoľvek zmenu Požiadaviek Objednávateľa, ktorá Je nanadená alebo 
schválená ako Zmena podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) 

1.2 Výklad pojmov 

V Zmluve, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje 1nak 

(a) slová v Jednom gramatickom rode označujú všetky rody, 

(b) slová v Jednotnom čísle označujú t1ež množné číslo a slová v množnom čísle označujú t1ež Jednotné 
číslo, 

(c) ustanovema obsahujúce slovo "súhlas1t'", "odsúhlasené" alebo "súhlas/dohoda" vyžadujú, aby súhlas 
alebo dohoda boh zaznamenané písomne, a 

(d) "písaný" alebo "v písomneJ forme" znamená písané ručne, písacím stroJom, vytlačené alebo 
zhotovené elektromcky, výsledkom čoho je trvalý záznam 

Slová na okraJI stránok a ostatné titulky sa nebudú brat' do úvahy pn mterpretácu týchto Podmienok 

1.3 Komunikácia 

Kdekol'vek t1eto Podmienky predpokladajú udeleme alebo vydame súhlasu, potvrdenia, schválenia, 
rozhodnutia, oznámenia a pož1adama, takáto komumkác1a musí byt' 

(a) písomná a odovzdaná osobne (oproti potvrdeniu), zaslaná poštou alebo kunérom, alebo prenášaná 
za použ1t1a akéhokoľvek z odsúhlasených systémov elektromckého prenosu uvedených v Prílohe 
k ponuke, a 

(b) doručená, zaslaná, alebo prenesená na adresu príjemcu komumkác1e uvedenú v Prílohe k ponuke 
Avšak 

1) ak príjemca oznámi zmenu adresy, takáto komumkácia sa potom doručí podľa toho, a 

u) ak príJemca neuviedol pn ž1adost1 o schváleme alebo súhlas 1nak, môže sa zaslať na adresu z 
ktoreJ bola žiadosť odoslaná. 

Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez pnmeraného dôvodu odopneť alebo 
odkladať Keď Je pre mektorú zo Strán vydané potvrdeme, ten kto ho vydáva Je povmný zaslat' kópiu aJ 
druhej Strane Keď jednej Strane vydá oznámenie druhá Strana alebo Stavebný dozor, kópia takéhoto 
oznámenia sa musí zaslat' podľa okolností buď Stavebnému dozoru alebo druheJ Strane 

1.4 Právne predpisy a jazyk 

Zmluva sa bude nad1t' právnymi predpismi krajmy (alebo mou JUriSdikCiou), ktorá Je uvedená v Prílohe k 
ponuke 

V prípade, ak sú neJaké verz1e časti Zmluvy napísané vo v1ac než Jednom Jazyku, bude mat' prednosť 
verz1a v rozhodujúcom Jazyku uvedenom v Prílohe k ponuke 

Jazyk pre komunikáciu bude Jazyk uvedený v Prílohe k ponuke Ak tam me Je uvedený žiaden Jazyk, 
komunikačným jazykom bude Jazyk, v ktorom Je napísaná zmluva (alebo vačšma zmluvy) 

1.5 Poradie záväznosti dokumentov 

Dokumenty tvonace Zmluvu Je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce Pre účely mterpretác1e bude 
poradie závaznosti Jednotlivých dokumentov nasledovnétaké, 
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~ Bnitw&S-Glele~k eXIStUje), 
bj Oznámenl&~f~Htatf ponuky, 
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gJ ~Gfmtiláfe, fl 
hj Náwl:l~teV+teffi-a~\lšetky-~'alš!e4okumenty,ktoré sú~ 

Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne neJasnosť alebo nezrovnalosť, Objednávateľ vydá akékoľvek 
potrebné obJasnenie alebo pokyn 

1.6 Zmluva o dielo 

1.7 Postúpenie zmluvy 

Žiadna zo Strán nesm1e postúpiť (na mú osobu) celú Zmluvu alebo JeJ časť, alebo akúkoľvek výhodu 
alebo pod1el v neJ alebo podľa neJ Avšak každá Strana 

(a) môže postúpiť celú Zmluvu alebo ktorúkoľvek JeJ časť s predchádzaJÚCim súhlasom druheJ Strany, a 

1.8 Starostlivosťo dokumentáciu ajej dodanie 

Každý dokument z Dokumentácie Zhotoviteľa bude v Jeho starostlivosti a opatere, pokiaľ a dokiaľ n1e Je 
prevzatý Objednávateľom Pokiaľ sa neuvádza v Zmluve mak, Zhotov1tel' dodá Stavebnému dozoru šesť 
kópií každého dokumentu z Dokumentácie Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ bude uchovávať na Stavenisku jednu kópiU Zmluvy, Všeobecných 
podm1enok,pubhkác1f uvedených v Požiadavkách Objednávatel'a, Dokumentácie Zhotoviteľa a Zm1en 
a ostatneJ komunikácie vydaneJ v súlade so Zmluvou Personál Objednávateľa budú mať právo prístupu 
ku všetkým týmto dokumentom v každom pnmeranom čase 

Ak niektorá zo Strán ZIStí chybu alebo vadu technického charakteru v dokumente, ktorý bol vypracovaný 
na použ1tie pn realizácii Diela, táto Strana okamžite vydá oznámenie o takejto chybe alebo vade 

1.9 Chyby v Požiadavkách Objednávateľa 

Ak Zhotov1teľov1 vznikne oneskorenie a/alebo Náklady, ako dôsledok chyby v Požiadavkách 
Objednávateľa a skúsený Zhotoviteľ pn uplatnení náležitej starostlivosti by nez1st1l túto chybu pn 
podrobnom preskúmavaní Požiadaviek Objednávateľa podľa podčlánku 51 (Všeobecné povmnost1 
v súvJslostJ s projektovou dokumentáciOu), Zhotov1tel' vydá Stavebnému dozoru oznámenie a bude mať 
nárok podľa podčlánku 20 1 (Nároky Zhotovlfe/'a) na 

(a) predlženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie Diela je alebo 
bude oneskorené podľa podčlánku 8 4 (Predfžeme Lehoty výstavby) a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov, ktoré sa zahrnú do ZmluvneJ ceny 
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Po obdržaní tohto oznámema Je Stavebný dozor povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutta) tak, aby odsúhlasil alebo rozhodol (i) či a (ak áno) v akom rozsahu chyba nemohla byť 
objektívne zistená a (11) v záležitostiach popísaných vo vyššie uvedených pododstavcoch (a) a (b) 
vzťahUJÚCICh sa k tomuto rozsahu 

1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom 

Medzi ob1dvoma Stranami platí, že Zhotoviteľ s1 ponechá autorské práva a ďalšie práva vyplývaJúce z 
duševného vlastníctva Dokumentácie Zhotoviteľa a ďalšej proJektovej dokumentácie vyhotoveneJ 
Zhotoviteľom (alebo v Jeho mene) 

Predpokladá sa, že Zhotoviteľ (podpisom Zmluvy o D1elo) poskytne Objednávateľovi časovo 
neobmedzenú, prenosnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciU na kopírovanie, užívame a zd1efanie 
Dokumentácie Zhotoviteľa vrátane vyhotovovania a užívama ich mod1f1kác1í Táto licencia bude 

(a) plat1ť počas skutočneJ alebo predpokladaneJ ž1votnost1 (ktorákoľvek Je dlhšia) príslušných častí D1ela, 

(b) oprávňovať ktorúkoľvek osobu, ktorá Je platným vlastníkom príslušneJ čast1 D1ela ku kopírovamu, 
používamu a zd1eľamu Dokumentácie Zhotoviteľa pre účely dokončema, prevádzky, údržby, zm1en, 
úprav, opráv a demolácie Diela, a 

(c) v prípade Dokumentácie Zhotoviteľa, ktoré sú vo forme počítačových programov a Iného softvéru 
umožňovať 1ch používame na ktoromkoľvek počítači na Stavemsku a na ďalších miestach 
predpokladaných v Zmluve, vrátane výmeny ktorýchkoľvek počítačov pôvodne dodaných 
Zhotoviteľom 

Dokumentáciu Zhotoviteľa a ďalšiu projektovú dokumentáciu vypracovanú Zhotoviteľom (alebo v Jeho 
mene) Objednávateľ (alebo ktokoľvek v Jeho mene) nesm1e bez súhlasu Zhotoviteľa používať, kopírovať 
alebo zdieľať treteJ strane pre iné účely než ktoré sú povolené v tomto podčlánku 

1.11 Užívanie Dokumentácie Objednávateľa Zhotoviteľom 

Medzi obidvoma Stranami platí, že Objednávateľ s1 ponechá autorské práva a ďalšie práva vyplývaJúce z 
duševného vlastníctva Technických špec1f1kác1í, Výkresov a ďalších dokumentov vyhotovených 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať, používať 
a zabezpečiť zdieľanie týchto dokumentov pre účely vyplývaJúce zo Zmluvy Bez súhlasu Objednávateľa, 
Zhotoviteľ 1ch nesmie kopírovať, používať alebo zdieľať treteJ strane okrem prípadov, keď je to nutné pre 
účely vyplývaJúce zo Zmluvy 

1.12 Dôverné podrobnosti 

Zhotoviteľ Je povmný poskytnúť všetky dôverné a mé mformác1e, ktoré môže Stavebný dozor odôvodnene 
požadovať na to, aby Sl ovenl, že Zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy 

1.13 Súlad s Právnymi predpismi 

Pn plnení Zmluvy Zhotoviteľ musí konať v súlade s príslušnými Právnymi predp1sm1 Ak me Je vo 
Zvláštnych podmienkach uvedené Ináč 
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(a) Objednávateľ musí mať k dispozícii (alebo zaobstará) plánovacie, územné alebo podobné 
povolema/rozhodnutia pre výstavbu Trvalého diela a akékoľvek ďalšie povolema/rozhodnut1a 
uvedené v Požiadavkách Objednávateľa ako povolenia/rozhodnutia, ktoré mal (alebo má) zaobstarať 
Objednávateľ Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda 
v dôsledku toho, že tak Objednávateľ opomenul urobiť, a 

(b) Zhotoviteľ je povmný vydať všetky oznámema, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a zaobstarať 
všetky povolema, licencie a súhlasy požadované Právnymi predp1sm1 týkajúc1m1 sa vyhotovenia 
a dokončema D1ela a odstránema akýchkoľvek vád, Zhotov1tel' je povmný odškodniť Objednávateľa, 
a zabezpečiť, aby mu nevzmkla škoda v dôsledku toho, že Zhotov1teľ opomenul tak urobiť 

1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť 

Ak Zhotov1tel' vytvorí (podľa platných právnych predpisov) spoločný podmk, konzorcium alebo mé 
nereg1strované zoskupenie dvoch alebo VIacerých osôb. 

(a) t1eto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voč1 Objednávateľovi za realizáciu Zmluvy, 

(b) t1eto osoby oznámia ObjednávateľoVI svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený 
zavazovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb, 

(c) Zhotoviteľ nesm1e memť svoje zložeme alebo právny stav bez predchádzajúceho súhlasu 
Objednávateľa 

2 OBJEDNÁ VA TEĽ 

2.1 Právo prístupu na Stavenisko 

Objednávateľ poskytne Zhotov1teľov1 právo prístupu na Stavemsko a prevzatie všetkých jeho častí 
v lehote (alebo lehotách) uvedených v Prílohe k ponuke Právo prístupu a užívame nemusí náležať 
výhradne Zhotovitel'ovl Ak sa podľa Zmluvy požaduje, aby Objednávateľ odovzdal (Zhotoviteľovi) do 
užívama akýkoľvek základ, objekt, zanademe alebo prostnedok prístupu na Stavemsko, Objednávateľ je 
povmný tak urobiť v čase a spôsobom uvedeným v Požiadavkách Objednávateľa Avšak Objednávateľ 
môže odopneť takéto právo alebo užívame až kým neobdrží Zábezpeku na vykoname prác 
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Ak v Prílohe k ponuke me Je uvedená žiadna lehota, poskytne Objednávateľ Zhotov1teľov1 právo prístupu 
a odovzdá mu Stavemsko v takých termínoch aké môžu byt' potrebné na to, aby Zhotoviteľ mohol 
postupovať podľa Harmonogramu prác predloženého podľa podčlánku 8 3 (Harmonogram prác) 

Ak Zhotov1teľov1 vzmkne oneskoreme a/alebo Náklady ako dôsledku toho, že mu Objednávateľ 
neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožml prevzatie Stavemska počas spomínaneJ lehoty, 
Zhotoviteľ vydá Stavebnému dozoru oznámenie a bude mať nárok podľa podčlánku 20 1 (Nároky 
Zhotovlfe/'a) na 

(a) predlžeme lehoty v dôsledku každého takého oneskorema, ak dokončeme D1ela Je alebo bude 
oneskorené podľa podčlánku 8 4 (Predfžeme Lehoty výstavby) a 

(b) uhrademe všetkých týchto Nákladov, ktoré budú zahrnuté do ZmluvneJ ceny 

Po obdržaní tohto oznámema Stavebný dozor Je povmný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutia) tak, aby zálež1tost1 odsúhlasil alebo o mch rozhodol 

Avšak, ak a v rozsahu, v ktorom nesplneme povmnost1 Objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou 
alebo oneskorením Zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov Dokumentácie Zhotoviteľa, 
alebo oneskorením v predložení týchto dokumentov, Zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predlžeme 
lehoty, uhrademe Nákladov alebo z1sku 

2.2 Povolenia, licencie a schválenia 

Objednávateľ (tam kde Je v postavení tak urobiť), na žiadosť Zhotoviteľa poskytne Zhotov1teľov1 
pnmeranú as1stenc1u 

(a) zaopatrením kópií Právnych predpisov Krajiny, ktoré sa vzťahujú k zmluve, ale me sú bežne 
dostupné, a 

(b) pn žiadostiach Zhotoviteľa o akékoľvek povolenia, licencie alebo schválenia, ktoré sú požadované 
Právnymi predpismi Krajiny 

(1) ktoré si má Zhotov1tel' zaobstarať podľa podčlánku 113 (Súlad s Právnymi predp1sm1), 
(11) pre dodávku Vybavema, vrátane preclenia na colnici a 

(111) pre vývoz Zanadeni Zhotoviteľa potom, čo boh odstránené zo Stavemska 

2.3 Personál Objednávatel'a 

Objednávateľ bude zodpovedný za to, že zabezpečí, aby Personál Objednávatel'a a Jeho ďalší 
zhotovitelia na Stavemsku 

(a) spolupracovali pn snahe Zhotoviteľa vytvárať vhodné podmienky podľa podčlánku 4 6 (Spolupráca), 
a 

(b) podmkah kroky podobné tým, ktoré sa vyžadujú od Zhotoviteľa podľa pododstavcov (a), (b), a (c) 
podčlánku 4 8 (Bezpečnostné postupy) a podľa podčlánku 4 18 (Ochrana životného prostredia) 

2.4 Finančné zabezpečenie Objednávatel'a 

Neaplikuje sa 
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2.5 Nároky Objednávatel'a 

Ak sa Objednávateľ dommeva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto 
Zmluvných podmienok, alebo mak v súv1slost1 so Zmluvou a/alebo na predlženie Lehoty na oznámeme 
vád, potom Objednávateľ alebo Stavebný dozor vydá o tom Zhotov1teľov1 oznámeme aJ s podrobnosťami 
Avšak vydame oznámema sa nevyžaduJe pre platby podľa podčlánku 4 19 (Eiektnna, voda a plyn), podľa 
podčlánku 4 20 (Zanadema a matenály poskytované Objednávatelbm) alebo za mé služby požadované 
Zhotoviteľom 

Oznámeme sa vydá čo najskôr ako Je to prakticky možné potom ako s1 Objednávateľ uvedomil 
skutočnosti č1 okolnosti, ktoré môžu byť podnetom pre uplatneme nároku Oznámeme týkajúce sa 
akéhokoľvek predfžema Lehoty na oznámeme vád sa musí vydať ešte pred vypršaním teJto lehoty 

Podrobnosti mus1a výslovne uviesť článok alebo mé dôvody pre vzneseme nároku a mus1a obsahovať 
zdôvodnenie čiastky a /alebo predfžeme lehoty o ktorých sa Objednávateľ domnieva, že má ne nárok 
v súv1slost1 so Zmluvou Stavebný dozor musí potom postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodovame) tak, aby odsúhlasil alebo rozhodol o (1) č1astke (ak Je), ktorú by mal byť Zhotoviteľ 
zaplatiť Objednávateľovi a/alebo (11) predfžení Lehoty na oznámeme vád (ak je) v súlade s podčlánkom 
11 3 (Predlžeme Lehoty na oznámeme vád). 

Uvedená čiastka môže byť zahrnutá ako odpočet zo ZmluvneJ ceny v rámci Platobných potvrdení 
Objednávateľ bude mať nárok iba na zápočet oproti alebo odpočet z čiastky potvrdenej v Platobnom 
potvrdení, alebo Sl môže 1ným spôsobom nárokovať škody u Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku 

3 STAVEBNÝ DOZOR 

3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozoru 

Objednávate!' vymenuje Stavebný dozor, ktorý bude vykonávať povmnost1 jemu stanovené v Zmluve 
Personál Stavebného dozoru musí zahrňovať dostatočne kvalifikovaných inž1merov a ďalších odborníkov, 
ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povmnost1 

Stavebný dozor nemá ž1adnu právomoc memť Zmluvu 

Stavebný dozor sm1e uplatňovať právomoci, ktorá mu pnslúchaJú tak ako sú uvedené v Zmluve, alebo 
ako to zo Zmluvy nutne vyplýva Ak sa vyžaduje, aby Stavebný dozor získal súhlas Objednávateľa pred 
výkonom urč1tej právomoci, potom takéto požiadavky mus1a byť uvedené v Osobitných podmienkach 
Objednávate!' sa zavazuJe, že neuplatní ďalšie obmedzema právomoci Stavebného dozoru, okrem tých 
dohodnutých so Zhotoviteľom 

Avšak, kedykoľvek Stavebný dozor vykonáva urČitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas 
Objednávatel'a, potom (pre účely Zmluvy) sa má za to, že Objednávateľ mu takýto súhlas dal, ak me je 
z okolností zrejmý opak 

Ak me Je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč 

(a) kedykoľvek s1 Stavebný dozor plní svoJe pov1nnost1, alebo uplatňuJe právomoci uvedené v Zmluve 
alebo z nej vyplývajúce, má sa za to, že Stavebný dozor koná v mene Objednávateľa; 

(b) Stavebný dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkol'vek zo Strán povmností, závazkov alebo 
zodpovednosti vyplývaJÚCich zo Zmluvy; a 

(c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmame, prehliadka, pokyn, oznámeme, návrh, 
požiadame, skúška alebo podobný úkon Stavebného dozoru (vrátane absencie nesúhlasu) 
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za 
chyby, opomenutia, rozdiely a nesúlady 
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3.2 Delegovanie právomoci Stavebným dozorom 

Stavebný dozor môže z času na čas povenť plnením povinností a delegovať právomoci na asistentov a 
môže takéto povereme Čl delegovame taktiež odvolať Medzi tým1to asistentmi môže byť stály stavebný 
dozor a/alebo nezávislí mšpekton menovaní na prehliadku a/alebo odskúšame súčastí Technologického 
zanadema a/alebo Matenálov Povereme povinností, delegovame právomoci alebo 1ch odvolame musí 
byť v písomneJ forme a nenadobudne účinnosť dovtedy, kým obidve Strany neobdrž1a príslušné kóp1e 
Avšak, pokiaľ sa obidve Strany nedohodnú inak, Stavebný dozor nesm1e delegovať právomoc 
rozhodovať o akejkoľvek zálež1tost1 v súlade s podčlánkom 3 5 (Rozhodnutta) 

As1stent1 Stavebného dozoru mus1a byť osoby s vhodnou kvalifikáciou, kompetentné pre vykonávanie 
týchto povmností a uplatňovame právomoci, plynulo ovládaJÚCI Jazyk pre komumkác1u definovaný v 
podčlánku 1 4 (Právne predptsy a Jazyk) 

Každý as1stent, ktorý je poverený povmnosťam1, alebo na ktorého bola delegovaná právomoc, bude 
oprávnený vydávať pokyny Zhotov1teľov1 len v rozsahu stanovenom takýmto delegovaním Každé 
schváleme, kontrola, potvrdeme, súhlas, preskúmame, prehliadka, pokyn, oznámeme, návrh, žiadosť, 
skúška alebo podobný úkon asistenta, v súlade so spomínaným delegovaním, budú mať rovnaký účmok 
ako keby išlo o úkon Stavebného dozoru Avšak 
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(a) akékoľvek neschváleme práce, Technologického zanadema alebo Matenálov nebude znamenať 
súhlas a preto nebude ovplyvňovať právo Stavebného dozoru zamietnuť takúto prácu, Technologické 
zanademe alebo Matenály, 

(b) ak Zhotoviteľ spochybňuje akékoľvek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, môže predložiť túto 
záležitosť Stavebnému dozoru, ktorý Je povmný bezodkladne potvrdiť, zrušiť alebo zmemť takéto 
rozhodnutie alebo pokyn 

3.3 Pokyny Stavebného dozoru 

Stavebný dozor môže (kedykoľvek) vydať Zhotov1teľov1 pokyny, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu 
Diela a odstráneme akýchkoľvek vád, všetko v súlade so Zmluvou Zhotoviteľ bude pnJímať pokyny 1ba od 
Stavebného dozoru alebo od as1stenta, na ktorého boh delegované príslušné právomoci podľa tohto 
článku Ak nejaký pokyn predstavuje Zmenu, musí sa posudzovať podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) 

Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebným dozorom alebo povereným asistentom v ktorejkoľvek 
záležitosti súv1s1aceJ so Zmluvou T1eto pokyny budú vydané písomnou formou 

3.4 Výmena Stavebného dozoru 

Ak Objednávateľ zamýšľa vymeniť Stavebný dozor, najneskôr 7 dní pred zamýšľaným dátumom výmeny, 
oznámi Zhotov1teľov1 meno, adresu a príslušnú prax zamýšľaneJ náhrady Stavebného dozoru 

3.5 Rozhodnutia 

Kedykoľvek t1eto Podmienky stanovujú, že Stavebný dozor Je pov1nný postupovať v súlade s týmto 
podčlánkom 3 5, aby odsúhlasil alebo rozhodol o neJakej zálež1tost1 potom Stavebný dozor je povmný 
konzultovať s každou Stranou za účelom dos1ahnut1a dohody Ak sa dohoda nedosiahne, Stavebný dozor 
musí urobiť spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou, pnčom bude brať do úvahy všetky 
odpovedajúce okolnosti 

Stavebný dozor Je pov1nný oznámiť obidvom Stranám každú dohodu alebo rozhodnutie spolu 
s podporným podrobným popisom Každá zo Strán uved1e do pôsobnosti každú takúto dohodu alebo 
rozhodnutie, pok1aľ a dokiaľ nebudú revidované podľa článku 20 (Nároky, spory a rozhodcovské 
kona me) 
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4 ZHOTOVITEĽ 

4.1 Všeobecné povinnosti Zhotovitel'a 

Zhotovtteľ Je povmný vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť Otelo v súlade so Zmluvou a odstrániť na Dtele 
akékoľvek vady Po dokončení bude Otelo spfňať účely, pre ktoré je určené tak, ako JO špectftkované 
v Zmluve 

Zhotoviteľ JO povmný dodať Technologtcké zanadenie a Dokumentáciu Zhotovtteľa uvedenú v Zmluve 
a všetok Personál Zhotovtteľa, Vybavenie, spotrebný matenál a ostatné vecr a služby, čr už dočasného 
alebo trvalého charakteru, ktoré sú potrebné pre a za účelom tohto vyproJektovania, vyhotovenia, 
dokončenra Diela a odstránenia vád 

Dielo musí zahfňať všetky práce potrebné na splnenie Požiadavrek Objednávateľa, Návrhu Zhotovtteľa 
a Formulárov, alebo vyplývajúce zo Zmluvy a všetky práce, ktoré (hocr v Zmluve neuvedené) sú 
nevyhnutné pre stabrfltu alebo dokončenie Drela, alebo bezpečnú a správnu prevádzku Drela 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za pnmeranosť, stab1htu a bezpečnosť všetkých úkonov na Stavenisku, 
všetkých stavebných postupov a za celé Otelo 

Zhotoviteľ Je povmný, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor pož1ada, predložiť podrobnosti o opatreniach a 
postupoch, ktoré navrhuje použ1ť za účelom vyhotovenia D1ela Žiadna podstatná zmena týchto opatrení 
a postupov nesmie byť vykonaná bez predošlého oznámenia Stavebnému dozoru 

4.2 Zábezpeka na vykonanie prác 

ZhotO\lltef-ffit!SÍ-~zabezpeG!f, že Zábezpeka 41&-vykonante-pfáG-~IwEie-p-laffiá- a vymáhatel'ná dovtedy-kým 
Zhotev!te~ nevyhoto~eEiokoo?U~ie~ -a-neodstfáru-všetk.y-feho--vaEiy-Zhotovltel' mu sí zabezpečiť, 

vykoname vymáhateľná, kým Stavebný 
Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác špecifikUJÚ dátum uplynutia Jej platnosti 

a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do termínu 28 dní pred dátumom 
uplynutia tejto Zábezpeky, potom Zhotoviteľ bude povinný predfžiť platnosť Zábezpeky na vykonanie prác 
až dovtedy kým Dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené 

Objednávateľ sl nesm1e uplatňovať nárok v zmysle Zábezpeky na vykonanie prác okrem č1astok, na ktoré 
Je v zmysle Zmluvy oprávnený v prípade· 

(a) ak Zhotoviteľ nepredfž1 platnosť Zábezpeky na vykonanie prác tak ako je to popísaná v 
predchádzajúcom odstavci, v takomto prípade Sl môže Objednávateľ nárokovať plnú č1astku 
Zábezpeky na vykonanie prác, 
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(b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi Čiastku splatnú a to buď odsúhlasenú Zhotoviteľom, alebo 
rozhodnutú podľa podčlánku 2 5 (Nároky Objednávate/'a), alebo podľa článku 20 (Nároky, spory 
a rozhodcovské konante), do 7 dní po tomto odsúhlasení alebo rozhodnutí, 

(c) ak Zhotoviteľ neodstrám vadu do 7 dní po obdržaní oznámema Objednávateľa, ktorým Je odstráneme 
vady požadované, alebo 

(d) ak nastanú okolnosti, ktoré oprávňujú Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy o D1elo podľa podčlánku 
15 2 (Odstúpente od Zmluvy zo strany Objednávate/a) a to bez ohľadu na to, č1 oznámeme 
o odstúpení bolo vydané 

Objednávateľ Je pov1nný odškodmť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevzmkla ž1adna škoda, strata 
alebo výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku uplatnema nároku na Zábezpeku na 
vykoname prác v rozsahu na ktorý Objednávateľ nemal nárok 

Objednávateľ Je povinný vrátiť Zábezpeku na vykonanie prác Zhotov1teľov1 do 21 dní potom ako obdrži 
kópiu Protokolu o vyhotovení Diela 

4.3 Predstavíte/' Zhotovitel'a 

Zhotoviteľ Je povmný vymenovať svojho Predstaviteľa a dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby 
mohol konať v mene Zhotoviteľa podľa Zmluvy 

Pok1aľ me Je Predstaviteľ Zhotov1tel'a menovaný v Zmluve, Zhotoviteľ Je povmný, pred Dátumom začatia 
prác predložiť Stavebnému dozoru na odsúhlaseme meno a podrobnosti o osobe, ktorú Zhotoviteľ 
navrhuje menovať za Predstaviteľa Zhotoviteľa Ak takýto súhlas Je zadržaný alebo následne odvolaný, 
alebo ak menovaná osoba sa ukáže ako neschopná konať ako Predstaviteľ Zhotoviteľa, potom Zhotoviteľ 
Je pov1nný podobným spôsobom predložiť meno a podrobnosti o IneJ osobe vhodneJ na takéto 
menovame 

Zhotoviteľ nesm1e, bez predchádzaJúceho súhlasu Stavebného dozoru, odvolať menovame Predstav1tel'a 
Zhotov1tel'a alebo vymenovať náhradu 

Predstaviteľ Zhotoviteľa sa bude venovať nademu ZhotoviteľoveJ zmluvneJ č1nnost1 na plný úvazok Ak 
počas realizácie Diela má byť Predstaviteľ Zhotoviteľa zo Stavemska dočasne neprítomný, vhodná 
náhradná osoba bude menovaná, čo bude podmienené predchádzaJÚCim súhlasom Stavebného dozoru, 
a Stavebný dozor bude o neprítomnosti Informovaný. 

Predstaviteľ Zhotoviteľa Je povmný prijímať pokyny v mene Zhotoviteľa podľa podčlánku 3 3 (Pokyny 
Stavebného dozoru) 

Predstaviteľ Zhotoviteľa môže delegovať akékoľvek kompetencie, funkcie a právomoc na ktorúkoľvek 
kompetentnú osobu a toto delegovame môže kedykoľvek zrušiť Akékoľvek delegovame alebo Jeho 
odvolame nebude účinné dokiaľ Stavebný dozor neobdrží oznámeme podpísané Predstaviteľom 
Zhotoviteľa, v ktorom bude táto osoba menovaná a kde budú uvedené kompetencie, funkcie a právomoci, 
ktoré sa JeJ delegujú alebo ruš1a 

Predstav1tel' Zhotoviteľa a všetky tieto osoby mus1a plynulo ovládať Jazyk pre komumkác1u defmovaný 
v podčlánku 1 4 (Právne predptsy a jazyk) 

4.4 Podzhotovite/ia 

Zhotov1tel' nesm1e zadať Podzhotov1teľom vyhotoveme celého Diela 

Podzhodot1vteľom môže byť len subjekt spfňajúc1 podmienky § 26 zákona o verejnom obstarávaní 
V prípade ak subdodávateľ nespfňa uvedenú podmienku, môže ho Objednávateľ odmietnuť, resp 
neschváliť V prípade ak sa ukáže, že subdodávateľ nespfňal podmienky § 26 zákona o verejnom 
obstarávani, môže Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy Rež1m odstúpema sa nad1 čl 15 týchto 
zmluvných podmienok 
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Zhotoviteľ bude zodpovedný za koname alebo chyby každého Podzhotov1teľa, Jeho zmocnencov alebo 
zamestnancov, tak ako keby 1šlo o koname, alebo chyby samotného Zhotoviteľa Pok1aľ me Je 
v Osobitných podmienkach uvedené inak 

(a) nepožaduje sa, aby Zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov Matenálov alebo pre poddodávku, 
ktoreJ Podzhotov1teľ Je menovaný v Zmluve, 

(b) pre ostatných navrhovaných Podzhotov1teľov sa musí obdržať predchádzaJÚCI súhlas Stavebného 
dozoru, a 

(c) Zhotov1tel' vydá naJmeneJ 7 dní dopredu, Stavebnému dozoru oznámeme o plánovanom dátume 
začatia prác každého Podzhotov1teľa a začatia takýchto prác na Stavemsku 

4.5 Menovaní Podzhotovitelia 

4.6 Spolupráca 

Tak ako to Je uvedené v Zmluve, alebo podľa pokynov Stavebného dozoru, Zhotoviteľ Je pov1nný 
poskytnúť pnmerané možnosti pre vykonávame prác 

(a) Personálu Objednávateľa, 

(b) všetkým ďalším zhotoviteľom zamestnaným Objednávateľom, 

(c) zamestnancom všetkých legálne znadených vereJných orgánov, 

ktorí môžu byt' zamestnaní na Stavemsku alebo v Jeho blízkom okolí pn vykonávaní neJakeJ práce, ktorá 
nie Je zahrnutá v Zmluve 

Každý takýto pokyn bude tvonť Zmenu, ak a v takom rozsahu, v akom spôsobí Zhotov1teľov1 
Nepredvídateľné Náklady Služby pre týchto zamestnancov a pre mých zhotoviteľov môžu zahrnovať 
použ1t1e Zariadema Zhotov1tel'a, Dočasného Diela alebo umožneme prístupu, za ktorý zodpovedá 
Zhotoviteľ 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za stavebnú čmnosť vykonávanú na Stavemsku a bude koordmovať svoju 
čmnosť s čmnosťou ostatných zhotoviteľov v rozsahu (ak Je) špecifikovanom v Požiadavkách 
Objednávateľa 

Ak sa podľa Zmluvy vyžaduje od Objednávateľa, aby odovzdal Zhotoviteľovi akýkoľvek základ, objekt, 
zanaden1e alebo prostriedok na prístup v súlade s Dokumentáciou Zhotoviteľa, Zhotoviteľ Je pov1nný 
predložiť takúto dokumentáciu Stavebnému dozoru v čase a spôsobom stanoveným v Požiadavkách 
Objednávateľa 

4. 7 Vytyčovanie 

4.8 Bezpečnostné postupy 

Zhotoviteľ Je povmný 

(a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy, 

(b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byt' na Stavemsku, 

(c) vynakladať primerané úsilie na udržiavanie Stavemska a Diela bez zbytočných prekážok, tak aby sa 
predišlo ohrozemu týchto osôb, 
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(d) zabezpečiť oplotenie, osvetleme, ochranu a strážeme Diela, až do Jeho dokončenia a prebratia podľa 
článku 10 (Preberame Diela Objednávateľom), 

(e) zabezpečiť všetky Dočasné Diela (vrátane c1est, chodníkov, zábran a plotov), ktoré môžu byť 
potrebné z dôvodu realizácie D1ela pre užívanie a ochranu verejnosti, vlastníkov a užívateľov 
pnfahlých pozemkov 

4.9 Zabezpečenie kvality 

Zhotoviteľ Je povmný zav1esť systém zabezpečema kvality, tak aby preukázal súlad s požiadavkami 
Zmluvy Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedenými v Zmluve Stavebný dozor bude oprávnený 
prevenť akýkoľvek aspekt systému 

Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa mus1a pre mformác1u predložiť Stavebnému 
dozoru pred začatím každeJ z projektových a realizačných fáz Keď Je akýkoľvek dokument techmckeJ 
povahy vydaný Stavebnému dozoru, ev1denc1a predchádzajúceho schválenia samotným Zhotoviteľom 
musí byť OČIVIdná na tomto dokumente 

Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezbavuje Zhotoviteľa ŽiadneJ z Jeho povinností alebo 
zodpovedností podľa Zmluvy 

4.1 O Údaje o Stavenisku 

4.11 Primeranosť Zmluvnej ceny 

Má sa za to, že Zhotoviteľ 

(a) sa Uistil ohl'adne správnosti a primeranosti AkceptovaneJ zmluvneJ hodnoty, a 

(b) stanovil Akceptovanú zmluvnú hodnotu na základe údajov, interpretácií, potrebných mformác1í, 
prehliadok, skúšok a Uistení ohl'adne všetkých závažných zálež1tost1ach, na ktoré sa odvoláva 
podčlánku 4 1 O (Údaje o Stavemsku) a akýchkoľvek ďalších údajov dôležitých vo vzťahu 
k projektovamu Zhotoviteľa 

Pokiaľ me Je v Zmluve uvedené mak, Akceptovaná zmluvná hodnota zahrňuje všetky závazky Zhotoviteľa 
podl'a Zmluvy (vrátane Predbežných súm, ak existUJú) a všetky veci potrebné pre správne 
vyprojektovanie,vyhotoveme a dokončeme Diela a odstránenie všetkých vád 

4.12 Nepredvídatel'né fyzické podmienky 

Neaplikuje sa 

4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotovitel'a 

Zhotoviteľ ponesie všetky náklady a poplatky za špeciálne a/alebo dočasné prístupové práva, ktoré môže 
potrebovať, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na Stavenisko Zhotoviteľ t1ež získa na svoJe nz1ko a 
náklady všetky ďalšie prostnedky m1mo Stavemska, ktoré môže potrebovať pre účely realizácie D1ela 

4.14 Zamedzenie prekážkam 

Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať· 

(a) potreby verejnosti alebo 

(b) prístup ku a užívame všetkých c1est a chodníkov, bez ohľadu na to, Čl sú verejné alebo vo vlastníctve 
Objednávateľa, alebo mých 
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Zhotoviteľ je povmný odškodmť Objednávateľa a zabezpečiť, aby mu nevzmkla škoda, straty alebo 
výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) ako dôsledok takého zbytočného alebo nevhodného 
obmedzova ma 

4.15 Prístupové cesty 

Má sa za to, že Zhotoviteľ sa UIStil, čo sa týka vhodnosti a dostupnosti prístupových c1est na Stavemsko 
Zhotoviteľ vynaloží pnmerané ús11ie na to, aby sa predišlo poškodemu každej cesty alebo mostu 
v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo Personálu Zhotoviteľa Toto ús11ie zahŕňa používame vhodných 
vozidiel a trásna 

Pokiaľ me je v týchto podmienkach uvedené mak 

(a) Zhotoviteľ bude (medzi Stranami) zodpovedný za každú údržbu, ktorá môže byť požadovaná 
v dôsledku jeho používama prístupových c1est, 

(b) Zhotoviteľ znad1 všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule na prístupových cestách 
a získa všetky povolema, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi pre jeho používame c1est, 
dopravné značky a smerové tabule, 

(c) Objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne nároky, ktoré môžu vzmknúť v dôsledku užívama 
prístupových c1est alebo z 1ných dôvodov, 

(d) Objednávateľ neručí za vhodnosť am použiteľnosť určitých prístupových c1est, a 

(e) Náklady spôsobené nevhodnosťou alebo nedostupnosťou užívama prístupových c1est, ktoré 
Zhotoviteľ požadoval bude znášať Zhotoviteľ 

4.16 Preprava Vybavenia 

Pokiaľ me je v Osobitných podmienkach uvedené mak 

(a) Zhotoviteľ vydá oznámeme Stavebnému dozoru najmenej 7 dní pred dátumom, kedy bude na 
Stavemsko dodané nejaké Technologické zariademe alebo významnejšia položka mého Vybavema, 

(b) Zhotoviteľ bude zodpovedný za baleme, naložeme, prepravu, dodávku, vyložeme, skladovame a 
ochranu všetkého Vybavema a ďalších vecí vyžadovaných pre Dielo, a 

(c) Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevzmkla škoda, straty a výdavky (vrátane 
právnych poplatkov a výdavkov) následkom prepravy Vybavema a prerokuje a zaplatí všetky nároky, 
ktoré vznikli jeho prepravou 

4.17 Zariadenie Zhotoviteľa 

Zhotov1tel' bude zodpovedný za všetky Zanademe Zhotoviteľa. Keď bude dodané na Stavemsko, bude sa 
mať za to, že Zanadema Zhotoviteľa je určené výhradne na realizáciu D1ela Zhotoviteľ neodstrám zo 
Stavemska ž1adne svoje významnejšie položky zo Zanadema Zhotoviteľa bez súhlasu Stavebného 
dozoru Avšak súhlas sa nebude vyžadovať pre vozidlá dopravujúce Vybaveme alebo Personál 
Zhotoviteľa zo Staveniska 

4.18 Ochrana životného prostredia 

Zhotov1tel' vykoná všetky pnmerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na Stavemsku ako aj 
m1mo neho) a na obmedzeme škôd a ohrozema ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom 
a ďalšími následkami jeho č1nnost1 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby em1s1e a povrchové odtoky odpadových vôd spôsobené jeho činnosťou 
nepresiahli hodnoty stanovené v Požiadavkách Objednávateľa a am hodnoty predpísané 
zodpovedajúcimi Právnymi predp1sm1 
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4.19 Elektrina, voda a plyn 

Zhotoviteľ bude, okrem prípadov uvedených mžš1e, zodpovedný za zabezpečeme energ1e, vody a ďalších 
služieb, ktoré môže potrebovať. 

Zhotoviteľ bude oprávnený používať pre účely D1ela t1e zdroje elektnckeJ energie, vody, plynu a ďalších 
služieb, ktoré sú k d1spozíc1í na Stavemsku a ktorých podrobnosti a ceny sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa Zhotov1tel' poskytne, na Jeho nz1ko a náklady všetky prístroJe potrebné pre jeho užívame 
týchto služieb a pre merame spotrebovaných množst1ev 

Spotrebované množstvá a splatné čiastky (v týchto cenách) za t1eto služby budú odsúhlasené alebo 
o mch rozhodne Stavebný dozor v súlade s podčlánkom 2 5 (Nároky Objednávate/a) a podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutta) Zhotoviteľ zaplatí t1eto č1astky Objednávateľovi. 

4.20 Zariadenie Objednávateľa 

Objednávateľ umožní Zhotov1teľov1 užívať Zanademe Objednávateľa (ak Je) pre realizáciu D1ela v súlade 
s podrobnosťami, dohodami a cenami uvedenými v Požiadavkách Objednávateľa Pokiaľ nie Je 
v Požiadavkách Objednávateľa stanovené mak 

(a) Objednávate!' bude zodpovedný za Zanademe Objednávateľa, okrem prípadu, keď 

(b) Zhotoviteľ bude zodpovedný za každú položku Zanadema Objednávatel'a, dovtedy kým ktokoľvek 
z Personálu Zhotoviteľa JU prevádzkuje, nad1, ovláda alebo JU prevezme alebo kontroluje 

Primerané množstvá a splatné čiastky (pn týchto uvedených cenách) za použ1t1e Zanadema 
Objednávateľa odsúhlasí, alebo o mch rozhodne Stavebný dozor v súlade s podčlánkam1 2.5 (Nároky 
Objednávate/a) a 3 5 (Rozhodovanie) Zhotoviteľ zaplatí t1eto čiastky Objednávateľovi. 

4.21 Správy o postupe prác 

správa bude pokrývať obdobie do konca prvého kalendárneho mes1aca po 
Dátume začat1a prác Následne budú správy predkladané mesačne každá do 7 dní po skončení obdobia, 
ktorého sa týkajú 

Správy budú predkladané do teJ doby, pok1al' Zhotoviteľ neskončí všetky práce, o ktorých Je známe, že sú 
nedokončené k dátumu dokončema uvedenom v Preberacom protokole pre D1elo 

(b) fotografie dokumentujúce stav výroby a postupu prác na Stavenisku, 

(c) pn výrobe každeJ dôležiteJ položky Technologického zanadema a Matenálov meno výrobcu, m1esto 
výroby, percentuálny stav postupu a skutočné alebo očakávané dátumy o 

(1) začatí výroby, 

(li) kontrolách Zhotoviteľa, 

(Iii) skúškach, a 

(1v) nakládke a dodaní na Stavenisko, 
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( d) podrobnosti popísa né v podčlánku 6 1 O (Záznamy o Personáli a Zanadení Zhotovlfe/'a), 

(e) kóp1e dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty Matenálov, 

(f) zoznam Zm1en, oznámení vydaných podľa podčlánku 2 5 (Nároky Objednávatel'a) a oznámení 
vydaných podľa podčlánku 20 1 (Nároky Zhotoviteľa), 

(g) bezpečnostné štat1st1ky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách a čmnost1 vo 
vzťahu k životnému prostrediu a vo vzťahu k verejnosti, a 

(h) porovname skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých udalostiach, alebo 
okolnostiach, ktoré môžu ohroz1ť dokončenie v súlade so Zmluvou a o opatremach, ktoré sú (alebo 
budú) pn]até za účelom elimmovama oneskorema, 

4.22 Zabezpečenie Staveniska 

Pok1aľ me Je uvedené v Osobitných podmienkach mak 

(a) Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať prístup na Stavenisko, a 

(b) povolané osoby sa obmedzia na Personál Zhotoviteľa a Personál Objednávateľa a všetok ďalší 
personál, oznámený Zhotoviteľovi Objednávateľom alebo Stavebným dozorom ako oprávnený 
personál ďalších zhotoviteľov Objednávateľa na Stavemsku, 

(c) Zhotoviteľ bene na vedomie, že dielo bude vykonávané za čiastočneJ alebo plneJ prevádzky 
Objednávateľa alebo správcu objektu, kde Je dielo vykonávané Zhotoviteľ Je povinný postupovať 
naJma tak, aby nedošlo k ohrozemu zdrav1a alebo ž1vota zamestnancov alebo ž1akov 

4.23 Činnosti Zhotovite/'a na Stavenisku 

Zhotoviteľ obmedzí SVOJU čmnosť na Stavemsko a na akékoľvek ďalšie pnestory, ktoré môže Zhotoviteľ 
získať, a ktoré Stavebný dozor odsúhlasí ako pracovné priestory Zhotoviteľ podmkne všetky potrebné 
opatrema na to, aby Zanademe Zhotov1tel'a a Personál Zhotov1teľa zostali na Stavemsku a v týchto 
ďalších pnestoroch a aby nezaberali pnľahlé pozemky 

Počas doby realizácie D1ela sa Zhotoviteľ postará o to, aby na Stavemsku neboli žiadne zbytočné 
prekážky a zabezpečí skladovamealebo odstráneme všetkých Zariadení Zhotoviteľa alebo prebytočného 
matenálu Zhotoviteľ uprace Stavemsko a odstrám z neho všetky pozostatky, odpad a Dočasné D1elo, 
ktoré už ďaleJ nie Je potrebné 

Po vydaní Preberac1eho protokolu Zhotoviteľ uprace a odstrám, z teJ časti Stavemska a D1ela, na ktorú sa 
Preberací protokol vzťahuje, všetko Zanadema Zhotoviteľa, prebytočný matenál, sutmy, odpad 
a Dočasné D1elo Zhotoviteľ zanechá túto časť Stavemska a D1ela v č1stom a bezpečnom stave Avšak 
Zhotoviteľ môže počas Lehoty na oznámeme vád ponechať na Stavemsku také Vybavenie, ktoré Je pre 
neho potrebné na splnenie závazkov vyplývajúcich za Zmluvy 

4.24 Nálezy na Stavenisku 
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5 PROJEKTOVANIE 

5.1 Všeobecné povinnosti súvisiace s projektovaním 

Zhotovrtel' vypracuje a bude zodpovedný za projekt Drela Projekt bude vypracovaný kvalifrkovanýmr 
projektantmr, ktorí sú rnžrnren alebo mí odborníci, ktorí splňaJú knténá (ak sú) uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa Ak me Je v Zmluve uvedené mak, Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru na 
odsúhlasenre meno a podrobný poprs každého navrhovaného projektanta a Podzhotovitel'a - projektanta 

Zhotovrteľ ručí za to, že Jeho proJektanti a Podzhotovrtelia - projektanti maJú skúsenosť a schopnosť 
potrebnú pre projektovanie Zhotovrteľ za zavazuje, že projektanti budú k dispozícii za účelom účastr na 
rokovanrach so Stavebným dozorom v každom pnmeranom čase, až do doby uplynutra dátumu príslušneJ 
Lehoty na oznámenre vád 

Po obdržaní oznámenra podľa podčlánku 8.1 (Začatie prác), Zhotovrteľ podrobne preskúma Požradavky 
Objednávateľa poskytnutú Objednávateľom(vrátane návrhových parametrov, výpočtov, 
ak sú) a referenčné položky uvedené v podčlánku 4.7 (Vytyčovame) Počas lehoty uvedeneJ v Prílohe 
k ponuke, počítaneJ od Dátumu začatia prác, Zhotovrteľ vydá oznámenre Stavebnému dozoru o chybe, 
omyle alebo rneJ vade zrsteneJ v Požradavkách Objednávateľa alebo v týchto referenčných položkách 

Po obdržaní tohto oznámenra Stavebný dozor rozhodne, čr sa uplatní článok 13 (Zmeny a úpravy) 
a podl'a toho vydá Zhotovrteľovr oznámenre o svojom rozhodnutí Ak a v takom rozsahu, v akom by 
skúsený Zhotovrteľ (s pnhliadnutím na náklady a čas), pn uplatnení náležrteJ starostlivostr, zrstrl túto 
chybu, omyl alebo inú vadu počas obhliadky Stavenrska a preskúmanra Požiadavrek Objednávateľa pred 
predložením Ponuky, Lehota výstavby nebude predlžená a Zmluvná cena nebude upravená 
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5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa 

Dokumentácia Zhotoviteľa bude pozostávať z technickeJ dokumentácie špecifikovaneJ v Požiadavkách 
Objednávateľa, dokumentov potrebných na splneme všetkých úradných schválení a dokumentov 
opísaných v podčlánkoch 5 6 (Dokumentácia skutočného vyhotovema) a 5 7 (Príručky pre prevádzku 
a údržbu) Pokiaľ me Je uvedené inak v Požiadavkách Objednávateľa, Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhotovená v pre komumkáciu uvedenom v podčlánku 1 4 (Právne predp1sy a Jazyk) 

Zhotoviteľ pnpraví všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa a t1ež pnpraví akékoľvek mé dokumenty potrebné 
pre mštruovame Personálu Zhotoviteľa Personál Objednávateľa má právo kontrolovať prípravu všetkých 
týchto dokumentov bez ohľadu na to, kde sú vypracovávané 

Ak Požiadavky Objednávateľa popiSUJÚ ktorá Dokumentácia Zhotoviteľa sa má predložiť Stavebnému 
dozoru na preskúmame a/alebo schváleme, táto Dokumentácia Zhotoviteľa sa podľa toho predloží spolu 
s oznámením, ako Je popísané mžš1e V nasledUJÚCich ustanoveniach tohto podčlánku (i) "lehota na 
preskúmame" znamená lehotu požadovanú Stavebným dozorom na preskúmame a (ak Je tak stanovené) 
pre schváleme a (11) "Dokumentácia Zhotoviteľa" nezahŕňa ž1adne dokumenty, ktoré me sú špec1f1kované 
ako vyžadované na predložeme za účelom preskúmama a/alebo schválenia 

Pok1aľ me je v Požiadavkách Objednávateľa uvedené mak, každá lehota na preskúmame nepresiahne 21 
dní, počítané od dátumu, kedy Stavebný dozor obdrží Dokument Zhotoviteľa a oznámeme Zhotoviteľa 
V tomto oznámení bude uvedené, že Dokument Zhotov1tel'a sa považuJe za pnpravený ako pre 
preskúmame (a schváleme, ak Je tak stanovené) v súlade s týmto podčlánkom ako aJ pre použ1t1e 
V tpmto oznámení sa tiež uved1e, že Dokument Zhotoviteľa splňa požiadavky Zmluvy alebo rozsah, 
v ktorom nesplňa požiadavky Zmluvy 

Stavebný dozor môže, v rámc1 lehoty na preskúmame, vydať oznámeme Zhotoviteľovi, že Dokument 
Zhotoviteľa nesplňa (v uvedenom rozsahu) požiadavky Zmluvy Ak Dokument Zhotoviteľa takto nesplňa 
požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa opravený, znovu predložený a znovu preskúmaný (a 
schválený, ak Je tak stanovené) v súlade s týmto podčlánkom 

Pre každú časť D1ela a s výmmkou rozsahu, v ktorom predchádzaJúce schváleme alebo súhlas 
Stavebného dozoru bol obdržaný 

(a) v prípade Dokumentu Zhotoviteľa, ktorý (ako Je stanovené) bol predložený Stavebnému dozoru na 
schválenie· 

(i) Stavebný dozor vydá oznámeme Zhotoviteľovi, že Dokument Zhotoviteľa Je schválený s alebo 
bez pnpom1enok alebo, že nesplňa (v stanovenom rozsahu) požiadavky Zmluvy, 

(11) realizácia takeJ časti Diela nebude zahájená skôr ako Stavebný dozor schváli Dokumentáciu 
Zhotoviteľa, a 

(111) sa má za to, že Stavebný dozor schválil Dokument Zhotov1tel'a po uplynutí lehôt na preskúmame 
celeJ Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá sa týka projektovania a realizácie takeJto čast1, pok1aľ 
Stavebný dozor predtým nevydal mé oznámenie v súlade s pododstavcom (1), 

(b) realizácia takejto čast1 D1ela nebude zahájená pred uplynutím lehôt na preskúmame celej 
Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá sa týka jeJ projektovania a realizácie; 

(c) realizácia takeJto časti D1ela bude v súlade s touto preskúmanou (a schválenou, ak Je tak stanovené) 
Dokumentáciou Zhotoviteľa, a 

(d) ak Sl Zhotovitel' želá pozmemť ktorýkol'vek návrh alebo dokument, ktorý už bol predtým predložený na 
preskúmame (a schváleme, ak je tak stanovené), Zhotoviteľ vydá okamžite oznámeme Stavebnému 
dozoru Následne Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru upravené dokumenty, v súlade s postupom 
opísaným vyšš1e 

Ak Stavebný dozor vydá pokyn, že sa vyžaduje ďalšia Dokumentácia Zhotoviteľa, Zhotoviteľ JU bez 
odkladu vypracuje 
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Akékoľvek takéto schváleme alebo súhlas, alebo akékoľvek preskúmame (podľa tohto podčlánku alebo 
mak), nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho závazku alebo zodpovednosti 

5.3 Záväzok Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ sa zavazuje, že projekt, Dokumentácia Zhotoviteľa, realizácia a zhotovené D1elo budú v súlade 
s 

(a) Právnymi predpismi v KraJine, a 

(b) dokumentmi tvonac1m1 Zmluvu, ako sú pozmenené a upravené Zmenami 

5.4 Technické normy a predpisy 

Projekt, Dokumentácia Zhotoviteľa, realizácia a vyhotovenie Diela bude spfňať techmcké normy KraJiny, 
Právne predpisy týkajúce sa stavieb, výstavby a ochrany životného prostredia, Právne predpisy 
vzťahujúce sa na produkt, ktorý bude D1elom vyprodukovaný a ostatné normy uvedené v požiadavkách 
Objednávateľa vzťahujúce sa na Dielo alebo definované príslušnými Právnymi predp1sm1 

Všetky t1eto Právne predpisy, vo vzťahu k Diela a každeJ Sekcii, budú t1e, ktoré budú platné v čase 
preberama D1ela alebo Sekcie Objednávateľom podl'a článku 10 (Preberame D1ela Objednávateľom) 
Pokiaľ me Je uvedené mak, odvolama v Zmluve na publikované normy budú považované za odvolama na 
vydané platné k Základnému dátumu 

V prípade, že po Základnom dátume v KraJine nadobudnú platnosť zmenené alebo nové normy, 
Zhotoviteľ vydá o tejto skutočnosti Stavebnému dozoru oznámeme a (ak Je vhodné) predloží návrhy na 
1ch splneme V prípade, že· 

(a) Stavebný dozor rozhodne, že 1ch splneme sa vyžaduje, a 

(b) návrhy na 1ch splneme predstavujú zmenu, 

bude Stavebný dozor IniCiovať Zmenu v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) 

5.5 Zaškolenie 

Zhotoviteľ vykoná zaškoleme Personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a údržby D1ela v rozsahu 
špecifikovanom v Požiadavkách Objednávateľa. Ak Zmluva špecifikuje zaškoleme, ktoré sa má vykonať 
pred prebratím, potom sa D1elo nebude považovať za zhotovené pre účely preberama ~flGdGláftkt! 
lfJ--1,-{Prebefame--IJJela -a ~ei«;Hjpodľa častí Ote/a)pokiaľ nebude toto 
zaškoleme ukončené 

5.6 Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

Zhotoviteľ pnpraví a bude udržiavať aktualizovanú kompletnú sadu záznamov "skutočného vyhotovenia" 
realizácie D1ela, ktorá bude obsahovať presné polohy, rozmery a podrobnosti prác tak, ako boh 
vykonané T1eto záznamy budú držané na Stavemsku a budú použité výlučne pre účely tohto podčlánku 
Dve kópie sa dodajú Stavebnému dozoru pred začatím Preberacích skúšok 

Nav1ac, Zhotoviteľ dodá Stavebnému dozoru výkresy skutočného vyhotovenia Diela, znázorňujúce celé 
D1elo tak, ako bolo zrealizované, a predloží 1ch Stavebnému dozoru na preskúmame podľa podčlánku 52 
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(Dokumentácta Zhotovtte/'a) Zhotoviteľ obdrží od Stavebného dozoru súhlas vo vzťahu k 1ch formátu, 
referenčnému systému a ostatným relevantným údajom 

Pred vydaním akéhokoľvek Preberac1eho protokolu Zhotoviteľ dodá Stavebnému dozoru stanovený počet 
a druh kópií príslušných výkresov skutočného vyhotovema, v súlade s Pož1adavkam1 Objednávateľa 
D1elo nebude považované za dokončené pre účely preberama peál'aflGéóláAktt-Ul 1 (Proberame Diela 
a~ekGI!1podl'a D1ela)pok1af Stavebný dozor t1eto dokumenty neobdrží 

5. 7 Príručky pre prevádzku a údržbu 

Pred začatím Preberacích skúšok Zhotoviteľ dodá Stavebnému dozoru predbežné príručky pre 
prevádzku a údržbu, vypracované dostatočne podrobne tak, aby Objednávateľ mohol prevádzkovať, 
udržiavať, rozmontovať, znovu zmontovať, nastaviť a opraviť Technologické zariadenia 

Dielo nebude považované za dokončené pre účely preberama pedfa podčláAku 1 O 1 (Proberame-Dte/.a 
a Sekc.•Apodľa Otela) pokiaľ Stavebný dozor neodbrží konečnú verz1u 
príručiek pre prevádzku a údržbu dostatočne podrobne vypracovaných, a akýchkol'vek mých príručiek 
špecifikovaných pre tieto účelu v Požiadavkách Objednávateľa 

5.8 Chyba projektu 

Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo mé 
vady, t1eto budú spolu s D1elom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválema 
podľa tohto článku 

6 PERSONÁL A PRACOVNÉ SILY 

6.1 Zamestnanie personálu a pracovných síl 

Ak nie Je v Požiadavkách Objednávateľa uvedené mak, Zhotoviteľ urobí prípravy pre zamestnanie 
všetkého personálu a pracovných síl, miestnych alebo mých, a pre 1ch vyplácame, ubytovanie, 
stravovame a dopravu 

6.2 Mzdové tarify a pracovné podmienky 

Zhotoviteľ bude vyplácať mzdové tanfy a dodržiavať pracovné podmienky, ktoré me sú mžš1e ako Je 
zaužívané v odbore alebo v pnemyselnom odvetví, v ktorom sa práca vykonáva Ak žiadne obvyklé tanfy 
alebo podmienky me sú aplikovateľné, Zhotoviteľ bude vyplácať mzdové tanfy a dodržiavať podmienky, 
ktoré me sú mžš1e než všeobecná úroveň m1ezd a podmienok, ktoré dodržujú miestm zamestnávatelia 
v podobnom odbore alebo pnemyselnom odvetví ako Zhotoviteľ 

6.3 Osoby v pracovnom pomere s Objednávateľom 

Zhotoviteľ nebude robiť nábor, am sa nebude pokúšať robiť nábor personálu a pracovných síl medzi 
Personálom Objednávateľaa st"""'''hnc>nn 

6.4 Pracovno-právne predpisy 

Zhotoviteľ sa bude nad1ť príslušnými pracovno-právnymi predp1sm1, aphkovatel'nýml na Personál 
Zhotov1tel'a, vrátane Právnych predpisov týkaJÚCich sa 1ch zamestnanosti, ochrany zdravia, bezpečnosti, 
sociálneho zabezpečema, 1migrác1e a em1grác1e a umožní 1m všetky ich zákonné práva 

Zhotoviteľ bude od svojich zamestnancov vyžadovať, aby dodržiavali všetky príslušné Právne predpisy, 
vrátane predpisov týkajúcich sa bezpečnosti pn práci 

6.5 Pracovná doba 

Na Stavemsku sa nebude vykonávať ž1adna práca v m1estne uznaných dňoch pracovného 
m1mo normálnu pracovnú dobu uvedenú v Prílohe k ponuke, 1ba ak by 
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(a) v Zmluve bolo uvedené mak, 

(b) dal k tomu súhlas Stavebný dozor, alebo 

(c) práca bola nevyhnutná alebo nutná k ochrane ž1vota alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela, 
v týchto prípadoch Zhotoviteľ okamžite upovedomí Stavebný dozor 

6.6 Zariadenia pre personál a pracovné sily 

Ak me Je v Požiadavkách Objednávateľa uvedené mak, Zhotoviteľ poskytne a bude udržiavať všetky 
potrebné ubytovacie a sociálne zanadema pre Personál Zhotoviteľa Zhotoviteľ t1ež poskytne zanadenia 
pre Personál Objednávateľa, ako Je uvedené v Požiadavkách Objednávateľa 

Zhotoviteľ nedovolí n1komu z Personálu Zhotoviteľa, aby mali dočasné alebo trvalé ubytovanie 
v objektoch tvonacich súčasť Trvalého Diela 

6. 7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Zhotoviteľ Je vždy povmný vykonať všetky potrebné opatrema pre ochranu zdravia a bezpečnosti 
Personálu Zhotoviteľa V spolupráci s m1estnym1 zdravotníckymi orgánmi Zhotov1tel' za1stí, aby bol na 
Stavemsku a vo všetkých ubytovacích zanademach Personálu Zhotoviteľa a Objednávateľa vždy 
k d1spozíc11 zdravotnícky personál, zanademe prveJ pomoci, ošetrovňa a záchranná služba a aby boh 
vykonané vhodné opatrema pre nutné sociálne a hyg1emcké požiadavky a pre prevenciU ep1dém1í 

Zhotoviteľ vymenuJe na Stavemsku bezpečnostného techmka, zodpovedného za dodržiavame 
bezpečnosti a ochrany pred nehodami Táto osoba bude mať kvalifikáciu pre túto činnosť a právomoc 
vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrema pre prevenciu nehôd V pnebehu celeJ doby realizácie Diela 
bude Zhotoviteľ poskytovať všetko, čo bude táto osoba pre výkon svoJeJ zodpovednosti a právomoci 
požadovať 

Zhotov1tel' zašle Stavebnému dozoru podrobnosti o každeJ nehode čo naJskôr po tom, ako k neJ došlo 
Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti 
a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ako to bude Stavebný dozor odôvodnene 
požadovať 

6.8 Dozor Zhotoviteľa 

V pnebehu proJektovania a realizácie Diela a tak dlho po neJ, ako Je potrebné pre splneme povmností 
Zhotov1tel'a, zabezpečí Zhotoviteľ všetok potrebný dozor pre plánovame, prípravu, nademe, 1nšpekc1u 
a skúšame prác 

Dozor bude vykonávaný dostatočným počtom osôb so zodpovedajúcou znalosťou Jazyka pre 
komumkác1u (definovaného v podčlánku 1 4 (Právne predpisy a Jazyk) a znalosťou čmnostf, ktoré majú 
byť vykonané (vrátane požadovaných metód a techník, nzík, ktoré pravdepodobne môžu nastať a metód 
ochrany pred nehodami) pre uspokOJIVé a bezpečné vyhotoveme Diela 
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6.9 Personál Zhotoviteľa 

Personál Zhotoviteľa bude v Jeho príslušnom remesle alebo povolaní vhodne kvalifikovaný, zrucny 
a skúsený Stavebný dozor môže požadovať Zhotoviteľa, aby odvolal (alebo IniCioval odvolame) 
akúkoľvek osobu zamestnanú na Stavemsku alebo na Diele, vrátane Predstaviteľa Zhotoviteľa, pokiaľ sa 
ho to týka, ktorá 

(a) sústavne koná nesprávne alebo sa o prácu nestará, 

(b) plní svoJe povmnost1 nekompetentne alebo nedbanhvo, 

(c) neplní mektoré ustanovema Zmluvy, alebo 

(d) sa sústavne chová tak, že to ohrozuje bezpečnosť, ochranu zdravia alebo ochranu životného 
prostredia 

Ak Je to potrebné, Zhotoviteľ potom menuJe (alebo IniCIUJe menovame) vhodneJ náhradneJ osoby 

6.1 O Záznamy o Personáli Zhotoviteľa a Zariadeni Zhotoviteľa 

Zhotov1tel' Je povmný predložiť Stavebnému dozoru podrobné údaJe o počte svojho Personálu v každeJ 
kategórii a počte každého z typov Zar1adema Zhotoviteľa na Stavenisku Podrobné údaJe sa budú 
odovzdávať každý kalendárny mes1ac vo forme schváleneJ Stavebným dozorom, do teJ doby, pokiaľ 
Zhotoviteľ neskončí všetky práce, o ktorých Je známe, že sú nedokončené k dátumu dokončema 
uvedenom v Preberacom protokole pre Dielo 

6.11 Nevhodné správanie 

Zhotoviteľ Je vždy pov1nný priJímať zodpovedajúce opatrema pre prevenciu každého nezákonného, 
výtržníckeho alebo nedisciplinovaného správama Personálu Zhotoviteľa a pre za1steme pokoja a ochrany 
osôb a maJetku na Stavemsku a v Jeho okolí 

7 TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE, MATERIÁLY A VYHOTOVENIE PRÁC 

7.1 Spôsob vykonávania prác 

Zhotoviteľ Je pov1nný zabezpečiť výrobu Technologického zariadema, produkciu a výrobu Materiálov 
a vykonať všetky ostatné práce na D1ele 

(a) spôsobom (ak Je)stanoveným v Zmluve, 
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(b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou dobrou praxou, a 

(c) s patnčne vybaveným zanadením a bezpečnými Matenálm1, pok1aľ me je v Zmluve uvedené 1nak 

7.2 Vzorky 

7.3 Kontrola 

Personál Objednávateľa bude v každom pnmeranom čase 

(a) mať plný prístup do všetkých častí Stavemska a na všetky m1esta, z ktorých sa získava prírodný 
Matenál, a 

(b} v pnebehu produkcie, výroby a výstavby (na Stavemsku a kdekoľvek 1nde) oprávnený preverovať, 
kontrolovať, merať a skúšať matenály a vyhotoveme prác a kontrolovať postup výroby 
Technologického zanadema a produkciu a výrobu matenálov 

Zhotoviteľ poskytne Personálu Objednávateľa plné možnosti pn vykonávaní týchto činností, vrátane 
za1stema prístupu, zanadení, povolení a bezpečnostného vybavema Žiadna táto čmnosť nezbavuje 
Zhotoviteľa žiadnej povmnost1 a zodpovednosti 

Zhotoviteľ vydá oznámeme Stavebnému dozoru kedykoľvek Je neJaká práca pnpravená a pred tým, než 
bude zakrytá, stane sa nedozernou alebo bude zabalená k uskladnemu alebo k preprave Stavebný 
dozor potom bez zbytočného odkladu vykoná buď podrobnú prehliadku, kontrolu, merame alebo 
skúšanie, alebo bezodkladne vydá oznámeme Zhotov1tel'ovi, že Stavebný dozor nevyžaduje tak urobiť 
Ak Zhotov1teľ nevydal oznámeme, potom na požiadame Stavebného dozoru Je pov1nný odkryť prácu a 
následne oprav1ť a uv1esť do pôvodného stavu, to všetko na náklady Zhotoviteľa 

7.4 Skúšky 

Tento článok bude platiť pre všetky skúšky stanovené v Zmluve okrem Skúšok po prebratí (ak sú) 

Zhotovíte!' poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie mformác1e, elektrinu, zanadema, 
pohonné hmoty, spotrebný matenál, prístroJe, pracovné s1ly, matenály a vhodne kvalifikovaný a skúsený 
personál tak, ako Je to potrebné pre účinné vykoname stanovených skúšok Zhotoviteľ dohodne so 
Stavebným dozorom čas a miesto pre stanovené skúšky každého Technologického zanadema, 
Matenálov alebo mých častí D1ela 

Stavebný dozor môže podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) zmemť m1esto alebo podrobnosti stanovených 
skúšok, alebo môže vydať pokyn Zhotov1teľov1, aby vykonal dodatočné skúšky Ak t1eto pozmenené alebo 
dodatočné skúšky preukážu, že skúšané Technologické zanademe, Matenály alebo vyhotoveme prác me 
sú v súlade so Zmluvou, náklady na vykoname teJto Zmeny bude znášať Zhotoviteľ bez ohľadu na mé 
ustanovema Zmluvy 

Stavebný dozor o svojom úmysle zúčastniť sa skúšky vydá oznámeme Zhotov1teľov1 naJmenej 24 hodín 
vopred Ak sa Stavebný dozor nedostaví na dohodnuté m1esto v dohodnutom čase, môže Zhotoviteľ 
pnkroč1ť ku skúškam, pok1al' nedostal od Stavebného dozoru iné pokyny, a tieto skúšky sa budú potom 
považovať, že boh vykonávané v prítomnosti Stavebného dozoru 
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Ak Zhotov1teľov1 vzmkne oneskoreme, a/alebo Náklady z dôvodu, že plnil t1eto pokyny alebo v dôsledku 
oneskorema za ktoré zodpovedá Objednávateľ, Zhotoviteľ vydá Stavebnému dozoru oznámeme a bude 
mať nárok podľa podčlánku 20 1 (Nároky zhotoviteľa) na 

(a) predfžeme lehoty v dôsledku takého oneskorema, pok1aľ dokončeme D1ela Je alebo bude oneskorené, 
podľa podčlánku 8 4 (Predfžeme Lehoty výstavby) a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov vrátane pnmeraného z1sku, ktoré sa zahrnú do Zmluvnej ceny 

Po obdržaní tohto oznámema Stavebný dozor Je povmný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutta) tak, aby t1eto zálež1tost1 odsúhlasil alebo o mch rozhodol 

Zhotoviteľ bezodkladne dodá Stavebnému dozoru nadne potvrdené správy o skúškach Akonáhle boh 
požadované skúšky vykonané, Stavebný dozor potvrdí Zhotoviteľove certifikáty o skúškach, alebo mu 
vydá cert1f1kát v tom zmysle Ak Stavebný dozor nebol prítomný na skúškach, má sa za to, že výsledky 
akceptoval ako správne 

7.5 Zamietnutie 

Ak v dôsledku preskúmama, prehliadky, meran1a alebo skúšama akéhokoľvek Technologického 
zanadema, Matenálu, projektu alebo vyhotovema prác sa ZIStí, že sú vadné alebo mak nezodpovedaJú 
požiadavkám Zmluvy, môže Stavebný dozor Technologické zanademe, Matenály, projekt alebo prácu 
zamietnuť vydaním oznámema Zhotov1teľov1 spolu s uvedením dôvodov. Zhotov1tel' Je potom povmný 
vadu bezodkladne odstrániť a za1st1ť, aby zam1etnutá položka bola v súlade so Zmluvou 

Ak Stavebný dozor požaduje, aby bolo toto Technologické zanadenie, Matenály, projekt alebo 
vyhotovenie práce znovu preskúšané, skúšky sa budú opakovať za rovnakých podmienok a okolností Ak 
zamietnutie a opakované skúšame spôsobí Objednávateľovi dodatočné náklady, Zhotoviteľ uhradí t1eto 
náklady Objednávateľovi podľa podčlánku 2.5 (Nároky Objednávatel'a) 

7. 6 Opravné práce 

Bez ohľadu na predchádzaJúcu skúšku alebo potvrdenie môže Stavebný dozor vydať Zhotov1teľov1 pokyn 
k tomu, aby 

(a) odstráml zo Stavemska a nahradil akékoľvek Technologické zanademe alebo Matenály, ktoré nie sú 
v súlade so Zmluvoua 

(b) odstráml a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, 

(c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutne vyžadované pre bezpečnosť D1ela, čl už z dôvodu nehody, 
nepredvídatel'neJ udalosti alebo mého dôvodu. 

Zhotoviteľ splní pokyn v pnmeraneJ lehote, čo bude lehota stanovená v pokyne (ak neJaká), alebo 
okamžite, ak nutnosť je stanovená bezodkladnosť podľa pododstavca (c) 

Ak ZhotoVIteľ nesplní pokyn, bude Objednávateľ oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, ktoré prácu 
vykonaJú Okrem rozsahu, v ktorom by Zhotov1tel' mal nárok na platbu za prácu, bude Zhotoviteľ povinný 
podľa podčlánku 2 5 (Nároky Objednávateľa) uhradiť Objednávateľovi všetky náklady vyplývaJúce z tohto 
nesplnenia 

7. 7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov 

Karoá-pe~+eslloo!GftiGkélm"~Radenla a~MateHálev,v-rozsahu ~etla~ráv~-pfe$1Wm 
KfatfflY>~a<-stáva -vlastní ct v om Ob]€Effiávatef'a-bez.éástavAéfle--pfáva-a4ftý4l ~FemJen-akefláhle-nast-aoo 
}9Gna-~as1eOOJÚGIBŔ SitUáCIÍ 

(a) ketl'-te~Eleaaftá -Aa-Staveruske, 

(b} keG--Zf:!etO\I+tel'EWI--vzA-OO:fe--Rá~.fla-~fatet::ll&<-heE~Bety-+eci+Aols§«*éRo ~Raá&R+a--a-Matef+álev 
~'a-poočlánku 8 1 o (Piat-98-:z:a-:T eGŔAO!GffiGké-:z:arffifieRia-8--Maf:er:tá/y-vfJŔP8fle-~áG}< 
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7.8 Poplatky 

Ak me Je v Požiadavkách Objednávatel'a stanovené 1nak, zaplatí Zhotoviteľ všetky poplatky, prenájom 
a ďalšie platby za 

(a) prírodné Matenály získané m1mo Stavemska, a 

(b) odvoz matenálov po demoláciách a výkopoch a ďalších nadbytočných matenálov (čl už prírodných 
alebo umelých), okrem prípadov kedy sú v Zmluve definované priestory na Stavemsku pre 1ch 
u lože me 

8 ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC 

8.1 Začatie prác 

Stavebný dozor vydá Zhotov1tefov1 oznámeme o Dátume začat1a prác naJmeneJ 7 dní vopred Ak me Je v 
Osobitných podmienkach uvedené mak, bude Dátum začatia prác do 7 dni po tom, čo Zhotoviteľ obdrží 
Oznámeme o prijatí ponuky 

Zhotoviteľ začne projektové práce a realizáciu Diela tak skoro ako Je to pnmerane možné po Dátume 
začatia prác a následne bude s reahzác1ou D1ela postupovať s náležitou výbavou a bez odkladu 

8.2 Lehota výstavby 

Zhotoviteľ JS povmný dokončiť celé D1elo a každú Sekciu (ak sú) v Lehote výstavby D1ela alebo Sekc1e 
(podľa okolnosti) vrátane · 

(a) dos1ahnut1a vyhoVUJúceho výsledku Preberacích skúšok a 

(b) dokončema všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak ako Je to vyžadované pre Dielo alebo 
Sekciu aby boh považované za dokončené pre účely prevzatia pod l' a podčlánku 1 O 1 (Preberante 
Otela a Sekcií) 

8.3 Harmonogram prác 

Zhotoviteľ Je pov1nný odovzdať Stavebnému dozoru podrobný harmonogram prác do 7 dní po obdržaní 
oznámenie podl'a podčlánku 8 1 (Začatte prác) Harmonogram prác bude 

a 
podmienky 

hydrogeologické predmetneJ Zhotoviteľ tiež odovzdá revidovaný harmonogram 
vždy vtedy, keď predchádzaJúci harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo pov1nnosťam1 
Zhotoviteľa. Každý harmonogram bude obsahovať 

(a) ~flOO~.-f*}dl'a ktoreJ Zhotoviteľ zamýšľa reat~Zevať D1elo, Vfátafl& PfedflokladaAéR& časového 
pláft~--kaie9J etapy prOJe\OOvýGI:l-----prác, Doktlmootá~e-~tG-vOOl'a,--OOstar-ávaftta,--výfoSy 
Technologického zanadeAia, dodávky na Stave~---l"f1tlffiMe,-~-tle 
f}f.evádzk.y---a ~el:meJ--flfEW~postupnosť, 

(b) lehoty na preskúmame podľa podčlánku 52 (Dokumentácia Zhotoviteľa) a na akékoľvek 1né 
predkladama, schvaľovama a súhlasy špecifikované v Požiadavkách Objednávateľa, 

(c) sled a časovame prehliadok a skúšok stanovených v Zmluve, a 

(d) spnevodnú správu, ktorá obsahuje 
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(i) všeobecný pop1s metód, ktoré Zhotoviteľ zamýšľa použiť a pop1s hlavných etáp počas realizácie 
Diela, a 

(11) podrobnosti znázorňujúce Zhotoviteľov pnmeraný odhad počtu Personálu Zhotoviteľa v každeJ 
kategórn a každého typu Zanadema Zhotoviteľa vyžadovaných na Stavenisku v každeJ 
z hlavných etáp 

Pokiaľ Stavebný dozor do 7 dní po tom čo obdržal harmonogram prác nevydal Zhotoviteľovi oznámeme o 
rozsahu, v ktorom harmonogram nezodpovedá Zmluve, bude Zhotoviteľ postupovať 
podľa harmonogramu v súlade s Jeho ďalšími pov1nnosťam1 podľa Zmluvy Personál Objednávateľa sa 
bude oprávnene spoliehať na harmonogram prác pn plánovaní svOJICh činností. 
Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie Stavebnému dozoru o pravdepodobných konkrétnych budúcich 
udalostiach alebo okolnostiach, ktoré by mohli negatívne ovplyvmť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo 
zdržať vyhotoveme Diela Stavebný dozor môže požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad 
predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolnosti a/alebo návrh podľa podčlánku 13 3 (Postup 
pn Zmenách). 

Ak Stavebný dozor kedykoľvek vydá oznámeme Zhotov1teľov1, že harmonogram prác (v uvedenom 
rozsahu) nezodpovedá Zmluve alebo sa nezhoduje so skutočným postupom a so Zhotoviteľom 
uvedenými úmyslami, Zhotoviteľ Je povmný predložiť revidovaný harmonogram prác Stavebnému dozoru 
v súlade s týmto podčlánkom 

8.4 PredÍženíe Lehoty výstavby 

Zhotoviteľ bude mať podľa podčlánku 20 1 (Nároky Zhotovlfel'a) nárok na predlžeme Lehoty výstavby ak 
a v takom rozsahu, v akom dokončeme v zmysle podčlánku 10 1 (Preberame Diela a Sekcií) Je alebo 
bude oneskorené z mektorých nasledujúcich dôvodov. 

(a) Zmena (pokiaľ me Je úprava Lehoty výstavby dohodnutá podľa podčlánku 13 3 (Postup pn 
Zmenách)), 

(b) príčina oneskorema, ktorá dáva nárok na predlžeme lehoty podľa mektorého článku týchto 
Podmienok, 

(c) mimonadne nepnazn1vé klimatické podmienky, 

(d) Nepredvídateľný nedostatok pracovníkov alebo Vybavema spôsobený ep1dém1am1, alebo vplyvom 
vládneJ admm1stratívy, alebo 

(e) akékoľvek oneskoreme, prekážka alebo obmedzeme spôsobené Objednávateľom alebo pnp1sované 
Objednávateľovi, alebo Personálu Objednávateľa, alebo mým Objednávateľovým zhotoviteľom na 
Stavemsku 

Ak sa Zhotoviteľ dommeva, že má nárok na predfžen1e Lehoty výstavby, vydá o tom oznámeme 
Stavebnému dozoru v súlade s podčlánkom 20.1 (Nároky Zhotovitel'a) Pn rozhodovaní o každom 
predlžení lehoty podľa podčlánku 20 1, Stavebný dozor posúdi všetky predchádzaJúce rozhodnutia 
a môže celkové predlženie lehoty zvýšiť, n1e však znížiť. 

8.5 Oneskorenie spôsobené úradmi 

Ak platia nasledujúce podmienky 

(a) Zhotoviteľ svedom1to dodržiaval postup stanovený odpovedajúcimi legálne ustanovenými orgánmi 
verejnej správy Krajiny, 

34 



(b) t1eto orgány zdržujú alebo narušuJú prácu Zhotoviteľa, a 

(c) oneskoreme alebo narušenie bolo Nepredvídateľné, 

potom sa bude také oneskorenie alebo narušenie považovať za dôvod oneskorema podľa pododstavca 
(b) podčlánku 8 4 (Predížente Lehoty výstavby) 

8. 6 Rýchlosť postupu 

Ak kedykoľvek 

(a) Je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná Lehota výstavby, a/alebo 

(b) postup sa spomalil (alebo sa spomalí) oprot1 súčasne platnému harmonogramu podľa podčlánku 8 3 
(Harmonogram prác), 

z mých dôvodov než ktoré sú uvedené v podčlánku 8.4 (Pred{žente Lehoty výstavby), potom môže 
Stavebný dozor vydať Zhotov1teľov1 pokyn, aby podľa podčlánku 8 3 (Harmonogram prác) predložil 
revidovaný program a spnevodnú správu, v ktoreJ popíše revidované metódy, ktoré chce pnjať aby sa 
urýchlil postup a ukončil práce v Lehoty výstavby 

Ak Stavebný dozor nevydá mé oznámeme, pnjme Zhotoviteľ na Jeho nz1ko a náklady revidované metódy, 
ktoré môžu vyžadovať predfžeme pracovneJ doby a/alebo nárast počtu pracovníkov Zhotoviteľa a/alebo 
Vybavema Zhotoviteľa Ak t1eto revidované metódy spôsobia Objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí 
Zhotoviteľ podľa podčlánku 2 5 (Nároky Objednávate/'a) t1eto náklady Objednávateľovi, nav1ac k 
odškodnemu za oneskoreme (ak Je) podľa podčlánku 8 7 nižšie. 

8. 7 Odškodnenie za oneskorenie 

Ak Zhotov1tel' nesplní ustanoveme podčlánku 8 2 (Lehota výstavby), potom podľa podčlánku 2 5 (Nároky 
Objednávate/'a) zaplatí za toto nesplneme Objednávateľovi odškodneme za oneskorenie Toto 
odškodneme za oneskorenie bude suma uvedená v Prílohe k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, 
ktorý uplyme medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným v Preberacom protokole Avšak 
celková suma splatná podľa tohto podčlánku neprekročí maximálnu sumu odškodnema za oneskoreme 
(ak Je) uvedenú v Prílohe k ponuke 

Toto odškodneme za oneskoreme bude Jediným odškodnením, ktoré Zhotoviteľ za takéto nesplneme 
zaplatí okrem prípadu, kedy dôJde k odstúpemu podľa podčlánku 15 2 (Odstúpente od Zmluvy zo strany 
Objednávate/a) pred dokončením D1ela Toto odškodnenie nezbavuje Zhotoviteľa Jeho povmnost1 
dokončiť D1elo alebo mých povmností, závazkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa Zmluvy 

8.8 Prerušenie prác 

Stavebný dozor môže kedykoľvek vydať Zhotov1teľov1 pokyn prerušiť postup prác na časti alebo celom 
Diele Počas tohto prerušema bude Zhotoviteľ chrámť, uchovávať a zabezpečovať túto časť stavby alebo 
celé Dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením 

Stavebný dozor môže tiež vydať oznámeme o príčine prerušema Ak, a v takom rozsahu v akom Je 
príčina oznámená a je zodpovednosťou Zhotoviteľa, nasledujúce podčlánky 8 9, 8.1 O a 8 11 nebudú 
platiť 

8.9 Následky prerušenia 

Keď sa Zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzmknú Náklady tým, že splml pokyny Stavebného dozoru podľa 
podčlánku 8 8 (Prerušente prác) a/alebo tým, že znovu začal s prácou, Zhotov1tel' vydá oznámeme 
Stavebnému dozoru a bude mať nárok podľa podčlánku 20 1 (Nároky Zhotovlfe/'a) na 

(a) predlženie lehoty v dôsledku každého takého oneskorema, ak dokončeme D1ela Je alebo bude 
oneskorené podľa podčlánku 8 4 (PredÍžente Lehoty výstavby), a 

(b) uhrademe všetkých takýchto Nákladov, ktoré sa zahrnú do ZmluvneJ ceny 

Po obdržaní tohto oznámema Stavebný dozor Je pov1nný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutia) tak, aby t1eto zálež1tost1 odsúhlasil alebo o mch rozhodol 

Zhotoviteľ nebude mať nárok na predfžeme lehoty alebo na úhradu vzmknutých Nákladov v prípade 
nápravy dôsledkov chybneJ projektoveJ dokumentácie Zhotov1tel'a, vyhotovema prác alebo matenálov 
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alebo v prípade, že Zhotoviteľ nedostatočne chráml, uchovával alebo zabezpečil Dielo podľa článku 8 8 
(Prerušeme prác) 

8.1 O Platba za Technologické zariadenia a Materiály v prípade prerušenia prác 

(a) 

Neaplikuje sa 

8.11 PredÍženie prerušenia 

Ak prerušeme prác podl'a podčlánku 8 8 (Prerušeme prác) trvá v1ac než 7 dní, môže Zhotoviteľ požiadať 
Stavebný dozor o povoleme pokračovať v práci Ak Stavebný dozor nevydá povoleme do 7 dní po tom, čo 
o to bol požiadaný, môže Zhotoviteľ vydaním oznámenia Stavebnému dozoru, považovať toto prerušeme 
za vypusteme dotknuteJ čast1 Diela podľa článku 13 (Zmeny a úpravy) Ak prerušeme ovplyvňuje celé 
D1elo, môže Zhotoviteľ vydať oznámeme o odstúpení od Zmluvy o Dielo podľa podčlánku 16 2 
(Odstúpente od Zmluvy zo strany Zhotovlfel'a) 

8.12 Pokračovanie v práci 

Po vydaní povolema alebo pokynu pokračovať v prác1, Zhotoviteľ a Stavebný dozor spoločne skontrolujú 
Dielo, Technologické zanadema a Matenály ovplyvnené prerušením prác Zhotoviteľ napraví všetky 
schátrama alebo vady Čl straty na Diele, alebo v Technologických zanademach a Matenáloch, ku ktorým 
došlo v pnebehu prerušema prác 

9 PREBERACIE SKÚŠKY 

9.1 Povinnosti Zhotovitel'a 

Zhotov1tel' Je povmný vykonať Preberacie skúšky v súlade s týmto článkom a podčlánkom 7 4 (Skúšky), 
po tom, čo poskytol dokumenty v súlade s podčlánkom 56 (Dokumentácia skutočného vyhotovema) 
a podčlánkom 5.7 (Príručky pre prevádzku a údržbu} 

Zhotoviteľ vydá oznámeme Stavebnému dozoru me meneJ ako 21 dní vopred o dátume, po ktorom bude 
pnpravený vykonať každú z Preberacích skúšok Ak me Je dohodnuté mak, Preberacie skúšky budú 
uskutočnené do 14 dní po tomto dátume v deň alebo v dňoch určených pokynom Stavebného dozoru 

Pok1af n1e Je uvedené mak v Osobitných podmienkach, Preberacie skúšky budú uskutočnené 
v nasledovnom slede 
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(a) skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky funkčnosti 
(,.zasucha" alebo "za studena") za účelom preukázania, že každá položka Technologického 
zanadema môže bezpečne podstúpiť ďalšiu fázu (b), 

(b) skúšky pn uvádzaní do prevádzky (komplexné skúšky -poznámka prekladatef'a), ktoré budú 
zahŕňať špecifikované prevádzkové skúšky za účelom preukázama, že D1elo alebo Sekcia môže 
byť prevádzkovaná bezpečne a tak, ako Je špec1f1kované, za všetkých dostupných 
prevádzkových podmienok, a 

(-G) &k-~--prevádzlr~-*~re~;lkáže,u~ Dielo alebo-~ek-Gta--fufl§-YJ~H;poľahii'JE}-a-v súlade -&o 
Zmiuvoo-

P~šooner prevádzky, ked'--te-D-lelo-f)ľe'Já~vafié-z-a -t/StáleflýG-A--poGR:HeROk,~v{tef 
oiffiáR'laAfe. Stavebnéffi u em,-že--Gteto-tO-f>ffJ*éWeAé-na-ak€~ffi~& Preberae1~ky,-vFátane 
výkennost-nýoh--~~~lom--fľel:lk-áz-arna,--že--~e ~tl:IB kr1tér1ám špee1f1kovaAýffi 
v PožlaGavkáffi-Gbjedftávatefa-a-vy-hOVtlJ~orm u lá ru zártik-

~bná ---prevádzka nebude- znamenať fľeSeFarue-~ podfa----Gtáflku--- W- -tpfeberame -{)Jela 

GJ:yednávateJemf---Pok-ia-1'-- -rne-:te----v-GsoGAAých po dm 1enkach uveden-é---mak,-a~ 
vyprodukovaný--Dfelem-počas skúšob~revádzky-btltle-vlastnffitvom-Gbjednávatefa-

Pn zvažovaní výsledkov Preberacích skúšok Stavebný dozor bude brať ohľad na dôsledok akéhokoľvek 
užívama D1ela Objednávateľom na výkon alebo mé vlastnosti Diela Akonáhle D1elo alebo Sekcia 
vyhoveli mektorej z Preberacích skúšok, opísanej v pododstavci (a), (b) alebo (c), odovzdá Zhotoviteľ 
potvrdenú správu o výsledkoch týchto Skúšok Stavebnému dozoru 

9.2 Odklad Skúšok 

Ak sú Preberacie skúšky veľmi oneskorené z vmy Objednávateľa, bude platiť podčlánok 7 4 (Skúšky) 
(p1aty odstavec) a/alebo podčlánok 10 3 (Prekážky vykonama Preberacích skúšok) 

Ak sú Preberacie skúšky veľmi oneskorené z vmy Zhotoviteľa, môže Stavebný dozor prostredníctvom 
oznámema požiadať Zhotoviteľa, aby Skúšky vykonal do 21 dní po tom, čo obdržal oznámeme Zhotov1tel' 
Je povmný vykonať Skúšky v taký deň alebo v dňoch, ktoré Zhotoviteľ stanoví a oznámi Stavebnému 
dozoru 

Ak Zhotov1tel' nevykoná Preberacie skúšky v lehote 21 dní, môže so Skúškami postupovať Personál 
Objednávateľa na nz1ko a náklady Zhotoviteľa Potom sa bude mať za to, že Preberacie skúšky boh 
vykonané za prítomnosti Zhotoviteľa a výsledky Skúšok budú akceptované ako správne 

9.3 Opakovanie Skúšok 

Ak D1elo alebo Sekc1a nevyhovie pri Preberacích skúškach, bude platiť podčlánok 7 5 (Zamtetnutte) 
a Stavebný dozor alebo Zhotoviteľ môžu požadovať, aby sa neúspešné Skúšky a Preberacie skúšky na 
ktorejkoľvek súvisiacej práci za rovnakých podmienok opakovali 

9.4 Neúspešné Preberacie skúšky 

Keď D1elo alebo Sekc1a neuspeje pn Preberacích skúškach opakovaných podľa podčlánku 9 3 
(Opakovame Skúšok), bude Stavebný dozor oprávnený 

(a) nanad1ť ďalšie opakovanie Preberacích skúšok podľa podčlánku 9 3; 

(b) odmietnuť Dielo alebo Sekc1u (podl'a okolností) ak neúspech Skúšok v podstate oberá Objednávatel'a 
o celý úžitok z D1ela alebo Sekcie, v tomto prípade bude mať Objednávate!' rovnaké opravné 
prostnedky, aké poskytuje pododstavec (c) podčlánku 11 4 (Neodstránente vád), alebo 

(c) vydať Preberací protokol, ak Objednávateľ tak vyžaduje 

V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v pododstavc1 (c), bude Zhotoviteľ pokračovať v súlade so 
všetkými ostatnými povmnosťam1 podľa Zmluvy a Zmluvná cena bude znížená o takú čiastku, ktorá bude 
pnmerane pokrývať zníženú hodnotu pre Objednávateľa v dôsledku tohto neúspechu Pokiaľ me Je 
príslušné znížeme za tento neúspech (alebo defmovaná metóda Jeho výpočtu) uvedené v Zmluve, môže 
Objednávateľ požadovať aby zníženie bolo (1) odsúhlasené oboma Stranami (tak, aby plne zodpovedalo 
len tomuto neúspechu) a zaplatené pred vydaním tohto Preberac1eho protokolu, alebo (11) stanovené 
a zaplatené podl'a podčlánku 2 5 (Nároky Objednávatef'a) a podčlánku 3.5 (Rozhodnutta) 
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10 PREBERANIE DIELA OBJEDNÁVATEĽOM 

10.1 Preberanie Diela a Sekcií 

~~ýn1mkou ~4lveGeoolf-~oGG-Iánlw-~-9-4--tNeú&fJešné- --Pr-e-beFaG/&~~1 --OOde- -GleJe.- ~re9fa.té 
Objednávatel:om~~(l) keď OOlo--Gfelo.-ookooBe-Ré v súlade~~e-~illvou, vrátane ~leMG&tí- popísanýGf:l 
VfGtlšláAAu--~ fbehela-v-~~%$lmk0Uflovoleno\:l--v--p00odsatvcl-{a) we-de nem n1žš1e a ~fH}4ed' 
bol~vydaRý~o*ed'-sa-má-;~a-te, že bol-vydafl-ý- Preberací p~l-f*e4;)Jeie-~e s týmto~l'ft-

~~--mô:že ~prostredníctvom oznámen~a -.&tave~~~oo;wru pož1adat'--{;} vydanie PreberaCieho 
p~ltl-rne-~f-ak.e44dru~redtým,-oož-iltlde-~elo podľa -f1.áwru~eto.voot-a d~eAé--apnpravené 
k prebrat1u ~--~ 19 -ld!ele-~-romele-né---Aa--SekG!e, ~-mwe--kRe~--podt}bAe--~W!adat'--0 vydaAfe 
PfebefaC!e-ho~reffi~ltl-pre-kažffil SekciU 

~GE}Wf i&f:JOV!Afl-ý-de~~E}ffim,Bo-ebdržal- Žiadosť Zhotov1tel'a 

fa) vyd-f#~ffiV!televl--Pfe-berací proffikel-s--weden+m-dátum u, kedY--bele-IJtelo-alebo-SekG!a-dekonče ná 
\HW!ade so Zmluvou, s-výR!ffl.kebHJ.re!mýc4-Aedokončených prác -a-vád,ktGJ:é--podstatne neovplyvrna 
užwarne-IJ!ela a lebo S ekc1e pre -JSi:l-zamýšľaflý-(!GeHbt!d'-ook!aJ'-ale.bo.-poklaf---Heto-pr-áce--Rebudú 
~e-né--a t1eto vady odstráneAé),atebo 

fb) zamietnuť žiadosť s udaffÍffl-{;jôvodov a uvederum-prá&,-ktoré--má Zhotov1te-1'-vykonať aby bolo možné 
vyd-f#-f4eberacf-f}re~l Zhotov1tel' potom túto prácu dokončí predtým než zašle ďalš1e-~ámenfe 
podl'a tohto podčlánku 

KeEl'- Stavebflý-tiE}ZGF-Pfeberací proto~l-oovydá-atebo-ne-zamtetAe-žc~adosť Zhotoviteľa v lehote-Go~ 
8-ak--J&-G!elo--ale-bo.- Sekc1a (podl'a-p~H)~ podstatne-v-súlade-~ so Zmluvou, bude--sa mať za to,-4€ 
Preberací~~l-bol-v-ydaný v posl~eň tejto fe-hoty-

10.2 Preberanie časti Diela 

Stavebný dozor môže, podl'a vlastného uváženia ObJednávateľa, vydať Preberací protokol na ktorúkoľvek 
časť D1ela 

Objednávateľ nesm1e užívať žiadnu časť Diela (okrem dočasného-epatren~a, ktoré Je bud'--stanove-né 
v Zmluve, -alebo.-~ dohodnuté -ebema Stranamf}-pekffil'-~ doklal' Stavebfl-ý- dozor na túto čast' nevydá 
Pfeberaci-pre~I--Avšak-- ak Objednávate!' užíva n~ektorú časť ~ela- pred vydaním Preberac1eho 
protokolu 

fa) bude~a-mat'-za to, že-Gast; ktorá sa užíva bola odovzdaná-v-deň od l<toréh&-J& užívaná, 

fb) ~~~--zeGpovedným ~ starostlivosť B túto čast'-od tohto dátum-u-,-ketly 
rodpoved.flE}Si'~dza--Aa~tel'a,- a 

fc) ak-ZOOffiV!tel' em~da,po.tom~fl-ý-ooZ{)fi&~~re-~~berací pm~ 

Pernm,w ~.&tavebflý--Gozo~at-Prebe-raGf-pfOtokol--pre--Gasf-Dlela, ~destaAe ~Vltei'--W~-AajSWr 
pŔleŽ!tost'--flodrukfH1f-kroky, ~ktoré môžu .byt'~~41& -'J'fkonaA!e--'JŠ-e.tkýc-~távaj{JGJGJ:l--Pfebe-raGfGR 
skúšok Zhoffivltef-te--poviRný vykoAať t1eto Prebe-raG!& skúšky-Go-Aa~-prakticky-mWAé
pr~-dátHm\:1--f:Jf-ísJ.u.š-net Lehoty fi-a oznámen!e-vád-

Ked'-~Zhotovltel'ovl vzmknú Náklad]UJ.-désie-dktl-pre-bratla ObJe-dnávateľom a/alebo ~používan1a-BaW-~ 
mé-hE}-než--{aké-ho-užfv-arua-aké-i& sú uvedené -'.L Zmluve alebo -dehednuté so ZhotO\ntel'om, Zhotov1te+-(+t 
vydá-oznámen1~vebnému dozoru a (11)-'JZfllk.r!e-mu nárok podl'a~ed~-fNámky Zhofo'lltel'a) 
Aa- úhrad u ~všetkých -ta~~-flki&-pHmeraAé-he-2!Si<Y-,-které-~-zahm4 do-ZmfuvnOJ-C8ny-Pe 
obdržaní tohto-oznámerua~vebný dOZGf-Je povmný-postupevat'-poofa-~odGlánk-lf 3 5 (Rozhodnutia) tak, 
aby--00-Whlasll-ale-bo.-rezhedol-o týchto Nák-ladoch a z1sku 

Ke4--bol-+4ebera~tokel-~ytiaRý--pre--časť--Diela-~-než--~!H},-potom--bt!de--odš~ 
one-sk~~u-1)Jela~~ebA&edškedn&Rie-za--ooe-s~reAé--zvyš~ekCie~.ak 
je},-V-killFef~-.fe-{áto -.Gasf~ebs!aflffilt.á -{:}tide~- znížené Za každ& oodeb!e--ooesk.GfeA!a-p&-dáttlfRe 
uvedeAom ~ v--tomffi Pfebe-rasom- ~reffi~le-bude-vypeGHané- -pemerné-~~ -tehto--odške~ ~ 
OF\~Fe-n!e-~edl'a -pomeru fiOOnety ~Ga&tl-G!e-la, ktor8J ~ -le-nffi ~retoket-detýka-,- k.-hednete-O!ela~e 
~GJe--fpodi'a-~~~~~kH---stavebfl-ý- dozor bud& postupovat'--v~úlade--.s--pedčlánkom --J-5 
(Rozhodnt~fla),aby-lle-to--j:)ome-rné--hetlooty-edsúhlasll, alebo-o-FHCh-rozR0dol-Ustanoven1a tohto-odstavca 
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~~R-flFB --tlefl.AÚ ~t!Wt+-e~ffi:lerna ~~-ooeskereru&-~efl.fa fl0GGláRk-u- 8 7 (Odškodoome~ 
eneslfererue}a-~~max1málnu sumu-tGhte <le&kOOnerua-

10.3 Prekážky vykonania Preberacich skúšok 

Ak Je Zhotovttel'ovi po v1ac ako 14 dní bránené vo vykonaní Preberacích skúšok z dôvodov, za ktoré 
neste zodpovednosť Objednávateľ, bude sa mať za to, že Objednávateľ prevzal Otelo alebo Sekctu 
(podľa okolností) v deň, kedy by boh Preberacie skúšky inak ukončené 

Stavebný dozor potom v súlade s tým vydá Preberací protokol a Zhotoviteľ vykoná Preberacie skúšky čo 
najskôr ako Je prakticky možné pred uplynutím Lehoty na oznámeme vád Stavebný dozor bude 
požadovať, vydaním oznámema 14 dní dopredu, aby Preberacie skúšky boh vykonané a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami Zmluvy 

Keď Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku tohto oneskorenia vo vykonávaní 
Preberacfch skúšok, Zhotoviteľ vydá oznámeme Stavebnému dozoru a bude mať nárok podľa podčlánku 
20 1 (Nároky Zhotovttel'a) na 

(a) predlženie lehoty v dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončeme Otela Je alebo bude 
oneskorené podľa podčlánku 8 4 (Predíženie Lehoty výstavby), a 

(b) úhradu všetkých takýchto Nákladov, ktoré sa zahrnú do ZmluvneJ ceny 

Po obdržaní tohto oznámema Stavebný dozor Je povmný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutia) tak, aby tieto zálež1tost1 odsúhlasil, alebo o nich rozhodol 

10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu 

Ak me Je v Preberacom protokole uvedené mak, má sa za to, že protokol pre Sekciu alebo časť Otela 
nepotvrdzuje dokončeme terénnych úprav alebo mých povrchov vyžadUJÚCich uvedeme do pôvodného 
stavu 
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11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád 

Aby Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa a každá Sekcia boh v stave požadovanom Zmluvou (s výmmkou 
primeraného opotrebovama) do dátumu, kedy uplynie zodpovedaJúca Lehota na oznámeme vád alebo čo 
najskôr ako Je prakticky možné po JeJ uplynutí, Zhotoviteľ Je povmný 

(a) dokončiť všetky práce, ktoré boh nedokončené k dátumu uvedenému v Preberacom protokole v 
pnmeraneJ lehote ake-f& určená pokynom -Stave~~ako 

a 

(b) vykonať všetky práce požadované k odstráneniU vád alebo poškodenia, ktoré môžu byť oznámené 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) k alebo pred dátumom uplynutia Lehoty na oznámenie vád pre 
Dielo alebo SekciU (podľa okolností) 

Ak sa objaví vada alebo dôjde k poškodemu, bude to Zhotoviteľovi oznámené Objednávateľom (alebo v 
Jeho mene) 

11.2 Náklady na odstránenie vád 

Všetky práce uvedené v pododstavci (b) v podčlánku 11 1 (Dokončeme nedorobkov a odstráneme vád), 
budú vykonané na nziko a náklady Zhotoviteľa, ak a v tom rozsahu v akom prácu možno pnpísať 

(a) ProJektoveJ dokumentácii D1ela, mej ako časti proJektoveJ dokumentácie za ktorú Je zodpovedný 
Objednávateľ (ak neJaká Je), 

(b) Technologickému zanademu, Matenálom alebo vyhotovemu prác, ktoré me sú v súlade so Zmluvou, 

(c) NesprávneJ prevádzke alebo údržbe, ktorá môže byť pnpísaná skutočnostiam, za ktoré je Zhotov1tel' 
zodpovedný (podľa podčlánkov 5 5 až 5 7 alebo 1nak), alebo 

(d) tomu, že Zhotovíte!' nesplml mú SVOJU povmnosť 

Ak a v tom rozsahu v akom prácu možno pnpfsať neJakeJ meJ príčme, Objednávateľ (alebo v Jeho mene) 
toto bezodkladne oznámi Zhotov1teľov1 a použiJe sa podčlánok 13 3 (Postup pn Zmenách) 

11.3 PredÍženie Lehoty na oznámenie vád 

Objednávateľ bude mať nárok podľa podčlánku 2 5 (Nároky Objednávatel'a) na predlženie Lehoty na 
oznámenie vád pre D1elo alebo Sekciu ak a v tom rozsahu, v ktorom D1elo, Sekcia alebo mektorá hlavná 
položka T echnolog1ckého za nade ma (podl'a okolností a po prebratí) nemôže byť, z dôvodu vady alebo 
poškodema, užívané pre účelyna ktoré sú určené Avšak, Lehota na oznámeme vád nemôže byť 
predlžená o v1ac než 2 roky 

Ak dodávka a/alebo montáž Technologického zanadema a/alebo Matenálov bola prerušená podl'a 
podčlánku 8 8 (Prerušeme práce) alebo podčlánku 16 1 (Oprávneme Zhotovite/'a prerušiť práce), neplatia 
povmnost1 Zhotoviteľa podľa tohto podčlánku pre ž1adnu vadu am poškodenie, ku ktorému došlo v1ac než 
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dva roky po tom, čo by mak Lehota na oznámenie vád pre Technologické zanademe a/alebo Matenály 
skončila 

11.4 Neodstránenie vád 

Ak Zhotoviteľ v pnmeraneJ dobe neodstrám vadu alebo poškodeme, môže byť Objednávateľom (alebo 
v Jeho mene) stanovený dátum, kedy alebo dokedy má byť vada alebo poškodenie odstránené 
Zhotov1teľov1 bude tento dátum oznámený \t-f}flffieFaRom predst1huv '"""'"""'''11 

odstráneme váci 

Ak Zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu alebo poškodeme neodstráni a t1eto nápravné práce 
mah byť vykonané na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11 2 (Náklady na odstráneme vád), 
Objednávateľ môže (podľa jeho voľby)· 

(a) vykonať prácu sám alebo mým1, pnmeraným spôsobom a na náklady Zhotoviteľa, avšak Zhotoviteľ 
nebude mest' za túto prácu žiadnu zodpovednosť, a Zhotoviteľ podľa podčlánku 2 5 (Nároky 
Objednávateľa) zaplatí Objednávateľovi pnmerane vynaložené náklady, ktoré vzmkh Objednávateľovi 
pn odstraňovaní vady alebo poškodema, 

(b) požiadať Objednávateľa, aby odsúhlasil alebo rozhodol o pnmeranom znížení ceny Diela v súlade 
s podčlánkom 3 5 (Rozhodnutia), alebo 

(c) ak vada alebo poškodeme v podstate oberá Objednávateľa o celý úž1tok z Diela alebo akejkoľvek 
hlavneJ časti D1ela, odstúpiť od Zmluvy ako celku alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek hlavným čast1am, 
ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšl'aného užívama Bez vzdama sa nároku na ostatné práva podľa 
Zmluvy alebo mak, Objednávateľ bude mať potom nárok získať naspať všetky sumy zaplatené za 
D1elo alebo takeJ časti (podľa okolností), plus náklady na fmancovame a náklady na demontáž, 
vypratanie Staveniska a vrátame Technologického zanadenia a Matenálov Zhotov1tel'ovi 

11.5 Odstránenie vadnej práce 

Ak nemoze byť vada alebo poškodeme urýchlene napravené na Stavemsku a Objednávateľ s tým 
súhlasí, môže Zhotoviteľ odv1ezť zo Stavemska pre účely opravy tie položky technologického zanadema, 
ktoré sú vadné alebo poškodené V tomto súhlase Je možné požadovať, aby Zhotoviteľ zvýšil čiastku 
Zábezpeky na vykoname prác o plné náklady náhrady týchto položiek, alebo aby poskytol mé vhodné 
záruky 

11.6 ĎALŠIE SKÚŠKY 

Ak by práce na odstraňovaní mektoreJ vady alebo poškodema mohh ovplyvmť výkonnosť Diela, môže 
Stavebný dozor vyžadovať opakovanie akýchkoľvek skúšok uvedených v Zmluve, vrátane Preberacích 
skúšok a/alebo Skúšok po prebratl Diela Táto požiadavka bude oznámená do 28 dní potom, čo bola 
vada alebo poškodeme odstránené 

Tieto skúšky budú vykonané v súlade s podmienkami platnými pre predchádzaJúce skúšky, avšak budú 
vykonané na nz1ko a náklady Strany zodpovedneJ za náklady na nápravné práce podľa podčlánku 11 2 
(Náklady na odstránenie vád) 

11. 7 Právo prístupu 

Dokiaľ me Je vydaný Protokol o vyhotovení D1ela bude mať Zhotoviteľ také právo prístupu ku všetkým 
čast1am Diela a záznamom o prevádzke a výkone D1ela mimo toho, keby to bolo v nesúlade s 
pnmeraným1 bezpečnostnými opatremam1 Objednávateľa 
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11.8 Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady 

Ak je o to požiadaný Stavebným dozorom, Zhotoviteľ bude pod vedením Stavebného dozoru z1sťovať 
príč1nu akejkoľvek vady Ak nemá byť vada napravená na náklady Zhotoviteľa podľa podčlánku 11 2 
(Náklady na odstránente vád), Náklady na toto zisťovanie plus pnmeraný z1sk budú odsúhlasené alebo 
rozhodnuté Stavebným dozorom podľa podčlánkom 3 5 (Rozhodnutta) a budú zahrnuté do Zmluvnej 
ceny 

11.9 Protokol o vyhotovení Diela 

Vykonávame povmností Zhotoviteľa nebude pokladané za dokončené pok1aľ Stavebný dozor nevydá 
Zhotoviteľovi Protokol o vyhotovení D1ela s uvedením dátumu, kedy Zhotoviteľ dokončil svoje povmnost1 
podľa Zmluvy 

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení D1ela do 28 dní potom, čo uplynie posledná z Lehôt na 
oznámeme vád alebo čo najskôr potom, ako Zhotov1teľ poskytne celú Dokumentáciu Zhotoviteľa a 
dokončí a preskúša celé D1elo vrátane nápravy všetkých vád Zábezpeku opravy 

záwčné Jedna kóp1a Protokolu o vyhotovení Diela sa 
vydá Objednávateľovi 

Jedme Protokol o vyhotoveni Diela bude považovaný za pnjatle D1ela 

11.10Nesplnené záväzky 

Potom, čo bol vydaný Protokol o vyhotovení D1ela zostáva každá zo Strán zodpovedná za splneme 
každej povmnost1, ktorá v tejto dobe zostáva nevykonaná. Pre účely stanovema povahy a rozsahu 
nevykonaných povmností sa bude mať za to, že Zmluva zostáva v platnosti 

11.11 Vypratanie Staveniska 

Po obdržaní Protokolu o vyhotovení D1ela Zhotov1tel' je povmný odstrámť každé zostávajúce Zariadenie 
Zhotoviteľa, prebytočný matenál, odpad, sutmu a Dočasné D1elo zo Stavemska 

Ak všetky t1eto položky neboli odstránené do 28 dni potom, čo Objednávateľ obdržal kóp1u Protokolu o 
vyhotovení D1ela, môže Objednávateľ všetky zostávajúce položky predať alebo s mm1 naložiť mak 
Objednávateľ bude mať nárok na zaplateme nákladov, ktoré vzmknú v súvislosti alebo 1ch možno pnpisať 
tomuto predaju alebo odstránemu a uvedemu Staveniska do pôvodného stavu 

Zostatok finančného obnosu z predaja bude vyplatený Zhotov1teľov1. Ak je tento finančný obnos menší 
ako sú náklady Objednávateľa, Zhotov1tef uhradí rozdiel Objednávateľovi 

11.12 Zábezpeka na záručné opravy 
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11.13 Záručný servis 

12 SKÚŠKY PO PREBRATÍ 

12.1 Postup pre Skúšky po prebratí 

Ak sú Skúšky po prebratí špecifikované v Zmluve, uplatňuje sa tento článok. Poktaľ nie je uvedené tnak 
v Osobttných podmienkach, Objednávateľ 

(a) poskytne všetku elektnckú energtu, vybavente, palivo, nástroje, pracovnú stlu, matenály a náležtte 
kvalifikovaný a skúsený personál, ako je potrebné pre účtnné vykonanie Skúšok po prebratí, a 

(b) vykoná Skúšky po prebratí v súlade s príručkami, ktoré Zhotovtteľ dodal v súlade s podčlánokm 57 
(Príručky pre prevádzka a údržbu) a takým vedením" aké môže byť od Zhotovtteľa požadované 
počas pnebehu týchto Skúšok, a za prítomnosti takého Personálu Zhotovtteľa, aký môže ktorákoľvek 
Strana pnmerane požadovať 

Skúšky po prebratí sa vykonajú tak skoro, ako Je to pnmerane možné potom, čo bolo Otelo alebo Sekcia 
prebraté Objednávateľom Objednávateľ vydá Zhotoviteľovi 21-dňové oznámenie o dátume, po ktorom 
budú Skúšky po prebratí vykonané Poktaľ nte je dohodnuté tnak, tieto Skúšky budú uskutočnené do 14 
dní po tomto dátume v deň alebo v dňoch určených Objednávatel'om 

Ak sa Zhotovttel' nezúčastní v dohodnutom čase a mteste, Objednávateľ môže pokračovať so Skúškami 
po prebratí, a má sa za to, že boli vykonané za prítomnosti Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ uzná údaJe ako 
správne 

Výsledky Skúšok po prebratí budú zahrnuté a vyhodnotené oboma Stranamt Pnmerane sa zohľadní 
vplyv predchádzajúceho užívanta Otela Objednávateľom 

12.2 Oneskorenie skúšok 

Ak Zhotovtteľovi vzntknú Náklady v dôsledku akéhokoľvek neodôvodneného oneskorenta Skúšok po 
prebratí spôsobeného Objednávatel'om, (1) Zhotovtteľ vydá oznámente Stavebnému dozoru a (11) bude 

43 



oprávnený podľa podčlánku 20 1 (Nároky Zhotoviteľa) na úhradu všetkých takýchto Nákladov vrátane 
pnmeraného z1sku, ktoré budú zahrnuté do ZmluvneJ ceny 

Po obdržaní tohto oznámema Stavený dozor Je povmný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutia) tak aby t1eto Náklady a z1sk odsúhlasil alebo o mch rozhodol 

Ak z dôvodov, ktoré me Je možné pnpísať Zhotov1teľov1, me Je možné Skúšku po prebratí na Diele alebo 
niektoreJ Sekcu dokončiť počas Lehoty na oznámeme vád (alebo akejkoľvek meJ lehoty dohodnuteJ 
obidvoma Stranami), potom sa bude mať za to, že D1elo alebo Sekcia vyhoveli teJto Skúške po prebratí 
Diela 

12.3 Opakovanie skúšok 

Ak D1elo alebo Sekc1a nevyhovie Skúška po prebratí 

(a) bude sa postupovať podľa pododstavca (b) podčlánku 11 1 (Dohotoveme nedokončených prác 
a odstráneme vád), a 

(b) ktorákoľvek Strana môže následne požadovať aby nevyhovujúce Skúšky a Skúšky po prebratí na 
akúkoľvek súv1s1acu prácu boh zopakované za rovnakých pož1adav1ek a podmienok 

Ak a takom rozsahu, v akom tento neúspech a opakovame skúšok Je možné pnpísať zálež1tost1am 
vymenovaným v pododstavcoch (a) až (d) podčlánku 11 2 (Náklady na odstránenie vád) a spôsobí 
Objednávatel'ovi dodatočné náklady, Zhotoviteľ v súlade s podčlánkom 2 5 (Nároky Objednávateľa) t1eto 
náklady Objednávateľovi uhradí 

12.4 Neúspešné Skúšky po prebratí 

Ak plat1a nasledovné podmienky, a to 

(a) Dielo alebo Sekc1a nevyhovie mektoreJ alebo všetkým zo Skúšok po prebratí, 

(b) v Zmluve Je uvedená príslušná suma (alebo Je špecifikovaný spôsob JeJ výpočtu) splatná za takýto 
neúspech ako odškodneme za nesplneme výkonnosti, a 

(c) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi túto príslušnú sumu počas Lehoty na oznámenie vád, 

potom sa bude mať za to, že D1elo alebo Sekcia vyhoveli Skúškami po prebratí 

Ak D1elo alebo Sekcia nevyhoveli Skúške po prebratí a Zhotoviteľ navrhuje úpravy alebo zmeny Diela 
alebo takejto Sekcie, Zhotoviteľ môže dostať pokyn od (alebo v mene) Objednávateľa, že právo prístupu 
k D1elu alebo k Sekcii nemôže byť poskytnuté až do času, ktorý Objednávateľovi vyhovuje Zhotoviteľ 
potom zostáva zodpovedný za uskutočneme úprav alebo zmien a splneme teJto Skúšky v pnmeraneJ 
lehote od obdržama oznámema od (alebo v mene) Objednávateľa v čase, ktorý Objednávateľovi 
vyhovuje Avšak, ak Zhotoviteľ bude zbavený tohto závazku a bude sa mať za to, že Dielo alebo Sekcia 
(podľa okolností) vyhoveli teJto Skúške po prebratí 

Ak Zhotoviteľovi vzmknú Náklady v dôsledku akéhokol'vek neodôvodneného zdržama zo strany 
Objednávatel'a ohľadne povolenia Zhotov1teľov1 prístupu k D1elu alebo Technologickému zanademu, č1 už 
za účelom preskúmama príčm neúspechu Skúšky po prebratí alebo vykonama akýchkoľvek úprav 
a zm1en, Zhotoviteľ (i) vydá oznámenie Stavebnému dozoru a (11) vzmkne mu nárok podľa podčlánku 20 1 
(Nároky Zhotovítel'a) na úhradu akýchkoľvek takýchto Nákladov vrátane primeraného Zisku, ktoré budú 
zahrnuté do ZmluvneJ ceny 

Po obdržaní tohto oznámema Stavebný dozor Je pov1nný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutia) tak aby t1eto Náklady a z1sk odsúhlasili alebo o mch rozhodol 

13 ZMENY A ÚPRA VY 

13.1 Právo na Zmenu 

Zmeny môže IniCiovať Stavebný dozor kedykoľvek pred vydaním Preberac1eho protokolu pre D1elo buď 
vydaním pokynu alebo pož1adaním Zhotoviteľa o predložeme návrhu Zmena nesm1e zahŕňať vynechame 
žiadneJ práce, aby bola vykonaná mým1 
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Zhotoviteľ je povmný vykonať a bude VIazaný každou Zmenou m1mo prípadov kedy Zhotoviteľ 
bezodkladne vydá oznámeme Stavebnému dozoru, v ktorom uvedie (spolu s podpornými 
podrobnosťami), že (1) Vybaveme potrebné k Zmene me je pre Zhotoviteľa ľahko dostupné , (11) Zmena 
zníži bezpečnosť alebo vhodnosť D1ela, alebo (111) bude mať nepnazmvý dopad na úspešné splneme 
pož1adav1ek Formuláru záruk Po obdržaní tohto oznámema Stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí alebo 
zmení 

-1-3-.2- Zlepšovaeí-náwh 

~teľ môže kedykel'vek prediW-I~~ozoru písefl'lflý-flávrh, ktorý-{.podl'a-flázoru 
~f:tetevttefat,--ak-9tlde pnJa~ekoočeAie (11) zníži náklady Objednávateľa na-feaHzá~~ 
alebo prev-ádzku D1ela, ~~epší-výkennosť alebo-Aednotu dokenG9néOO-Glela-pre Objednávateľa alebo 
fwt-buGe-mak k prospeffiu Objednávatel'a-

Návrh bude pnpravený na nákl~otov1tefa a bude-ebsaf:t~ložky uvedené v podG!ánkH~ 
(Postup pn Zmenách). 

13.3 Postup pri Zmenách 

Keď Stavebný dozor, pred vydaním pokynu ku Zmene, pož1ada o ponuku, bude na to Zhotoviteľ reagovať 
v písomnej forme čo najskôr ako je to možné buď udaním dôvodu prečo nemôže vyhov1eť (ak 1de o tento 
prípad) alebo predložením 

(a) pop1su navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať a harmonogram 1ch uskutočnema, 

(b) návrh Zhotoviteľa pre všetky potrebné úpravy harmonogramu podl'a podčlánku 8 3 (Harmonogram 
prác) a Lehoty výstavby a 

(c) návrh Zhotoviteľa na úpravu Zmluvnej ceny 

Stavebný dozor čo najskôr ako je to možné, po obdržaní takéhoto návrhu (podl'a podčlánku 13 2 
(Zlepšovací návrh) alebo 1nak) odpovie schválením, neschválením alebo pnpom1enkam1 Stavebný 

Zhotoviteľa 
pokyn 
Počas čakama na odpoveď nebude Zhotoviteľ 

zdržiavať ž1adne práce 

Každý pokyn k vykonamu Zmeny, s akýmikoľvek požiadavkami na zaznamenávame Nákladov, bude 
vydaný Stavebným dozorom Zhotov1teľov1, ktorý potvrdí príjem 

Po vydaní pokynu na Zmenu alebo schválením Zmeny, Stavebný dozor bude postupovať podľa 
podčlánku 3 5 (Rozhodnutia) aby odsúhlasil alebo rozhodol o úpravách Zmluvnej ceny a Formuláru 
platieb T1eto úpravy zahŕňajú pnmeraný z1sk a zohľadňujú návrhy Zhotoviteľa podľa podčlánku 13 2 
(Zlepšovací návrh), ak je uplatňovaný 

13.4 Platba v príslušných menách 

Všetky sumy budú v platbách EUR 

13.5 Predbežné sumy 

neaplikuje sa 

13.6 Práca za hodinové zúčtovacie sadzby 

13.7 Neaplikuje saúpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien 

Neaplikuje sa 
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13.8 Úpravy ceny v dôsledku zmien Nákladov 

'lJ.-tGm.tG článku "Tabul'ka údaJOV o úpravách" znamená doplnenú tabuľku údaJOV o úpravách obsiahnutú v 
Prílohe k-ponuke Ak taká tabuľka údaJGv-G úpravách Al&f9>P~dčlánok n~ 

Ak tento podčlánok platí, budú čiastky-splatné Zhotov1tel'ov1 upr-avené kvôli zvýšeným alebo zníženým 
Ráktadem-Ra---f*aGOVA-Ú s1lu, Vybaveme a na 1né vstupy do D1ela tak, že sa pnpoš-ítajú alebo odpočítajú 
Č!astky-staf\GVeflé--podl'a-"'R=er-ea~eveAéhe.~.tomt~odGiáAAH--DG-íe~FeJ-pl~mpeflZáGia 
za~~eflle alebo znížeme Ná~dev-rue-~~oovemam1 tohte-ale~kev-Wtie 
sa mať za to, že Akceptovaná zmluvná hodoota-,zat:lffiYJe čiastky, ktoré po~rvu pre ďalšie 
zvýšerue a znížeme-AáKlaáov-

Ýprava, ktorá~oUŽIJe na ČiastkU-IRak splatnú Zhotovltel'ov1, tak ako---bola ocenená v -sfltade-s 
príslušným Formulárom-a-potvrdená v Platobr+ých potvrderuacfl.;---bude určená-podl'a-vzorca pre každú z 
m1en, v-ktoFých Je sptatRá-ZA:Hl!Vflá.cena Žiadna úprava Rebude-potlŽ+tá-PfS-PFáw-oCefleRÚ-~klade 
Nák-ladov-alebo súčasných c1en Vzorec bude mať nas1edujÝCY-obeCRÚ-pOoobt~--

Pn- a+ b * Lntb..+ c * MntMo + d * EntEo~ 

kde-

~A" Je násob1teľ úpravy, ktorý bude po~tý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu v príslušnej mene za prácu 
vykonanú za obdobie "n", pnčom týmto obdobím Je mes1ac, pokiaľ me Je v Prílohe k ponuke uvedeRé 
!Rak, 

"a" Je pevný koefiCient, uvedený v príslušnej tabufke--údajov-o úpravách predstavujúci časť zmluvných 
plat1eb, ktoré sa neupFaVU)ú, 

"b", "c", "d", sú koefiCJenty,predstavu}ÚCe-Od-Aadovanú proporčRú časť každého nákladového prvku, 
ktorý súv1sí s realiZáCIOU *Diela, ako Je to uvedené v príslušnej tabuľke údajov o úpravách, takéto 
tabYI'kové-Rá~vé prvky môžu označovať zdrOJe ako napr pracovnú s1lu, strOJe a matenály, 

~n~n~n", sú skutočné nákladové mdexy alebo referenčné ceny.-pre obdobie "n", vyjadrené 
v-príslušnej mene-platey, každý z mch sa vzt'a.htiJe k príslušným tabul'kovým ná~ovým pfVkorn--k 
dátumu 49 dní pred -pos-ledRým-dAom-tot:lto-oMobia (ku ktorému sa vzťahuje koRkfétne Platobné 
potvrderuej,a 

~o~o~o", sú základné nákladové mdexy alebo referenčné ceny, vyjadrené v pr-I-&4J.šR9)-ffieRe 
~-sa-vzt'ahuJe k príslušným tabuľkovým nákladovým-pf:vkom k Základnému dátumt~-

Použité budú nákladové mdexy-alebo referenčné ceny uvedené v tabuľke ú~ravách Keď Je 1ch 
zdroj-po~oveRé-Stavelmým-dozorom Pre teRto-účel Je potrebné odvolať sa na hodnot-y 
~!Ymoch (zaznamenané v štvrtom a platom stÍpGI ta~bjasnema 
zdrojov aj-keď-tieto údaJe (a tak aJ t1eto hodRoty) nemusia-zodpovedať základným náklaáovým mdexom-

V prípadoch kedy "mena 1ndexu" (uvedená v tabuľke) nezodpovedá mene platby bude mdex prepoGHar+ý 
na zodpovedajúcu menu platby v predaJnom kurze stanovenom centrálnom bankou Krajiny pre túto 
zodpovedajúcu menu k dátumu, ku ktorému sa má 1ndex aplikovaf-

Pokiaľ me sú k dispozícii všetky aktuálne nákladové mdexy, pre účely-vydania Pnebežného platobnóAo 
potvrdema Stavebný dozor určí predbežný-mdex Keď Je aktuá~ex k d1spozíc11, potom 
bude-úprava podl'a toho prepoč-Uaflá-

Keď ZhotoVJtel'-nedokoAGí--Dielo v Lehote-~avby bude-potom-vykonaná úprava-GJefl-pfl--p~~ 
každéAo-mdext!-alebo-~rá-sa-vzťaAtiJe-k-dáttlmu 4 9 dní pred~čerum-behoty-výst-avBy,-alebo 
f!Jj-ak-ttlá!Re.Ao-mdexu-alebo-Beny-podl'a-toho,~AeJš!e-pre ObjedRávatela-

V-áA-y-koef!CieRty--pre každú z nák-ladových polož.lek-tlvedených v talwfke-~buľkách), údajov o úpravác.A 
bYdú-.Y~-ak sa v--OOsledku----Zmefl.y~ Ykázaif---ako--Reodevodfleflé,-ReVYf9'Jr+aRé---alebo 
nepouž1tel'n&. 
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14 ZMLUVNÁ CENA A PLATBY 

14.1 Zmluvná cena 

Ak nie Je v Osobitných podmienkach uvedené mak 

(a) Zmluvná cena bude maximálna a konečnásuma ZmluvneJ cenya bude podliehať úpravám v súlade so 
Zmluvou, 

(b) Zhotoviteľ zaplatí všetky dane, clá a poplatky, ktoré sú vyžadované aby ich podľa Zmluvy zaplatil a 
Zmluvná cena nebude upravená pre žiadne z týchto nákladov okrem toho ako Je uvedené 
v podčlánku 13 7 (Opravy ceny v dôsledku legislatívnych zm1en) 

(c) akékoľvek množstvá, ktoré môžu byť udané vo Formulán sú množstvá odhadované a nebudú brané 
za skutočné a správne množstváD1ela, ktoré Zhotoviteľ má realizovať, a 

(d) akékoľvek množstvá a cenové údaje, ktoré môžu byť udané vo Formulán sa použiJÚ pre účely 
uvedené vo Formulán a môžu byť nepoužiteľná na 1né účely 

Avšak, ak akákoľvek časť D1ela bude zaplatená na základe dodaného množstva alebo vykonaneJ práce, 
na merame a oceňovame sa použiJÚ ustanovema uvedené v Osobitných podmienkach Podľa toho sa určí 
Zmluvná cena, podliehaJÚC úpravám v súlade so Zmluvou 

14.2 Zálohová platba 

Objednávateľ poskytne zálohovú platbu ako bezúročnú pôžičku na mobilizáCIU a proJektovame, keď 
Zhotov1teľ predloží zábezpeku v súlade s týmto podčlánkom Celková zálohová platba, počet a časovame 
splátok (pokiaľ Je 1ch v1ac než Jedna) a použité meny a podiely budú také ako sú uvedené v Prílohe 
k ponuke 

Pok1aľ a dokiaľ Objednávate!' neobdrží túto zábezpeku alebo ak me Je celková zálohová platba uvedená 
v Prílohe k ponuke, tento podčlánok neplatí 

Stavebný dozor Je povmný vydať Pnebežné platobné potvrdeme na prvú splátku potom, čo obdrží 
Prehláseme (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o Pnebežné platobné)) a potom, čo Objednávateľ obdrží (1) 
Zábezpeku na vykoname prác podl'a podčlánku 4 2 (Zábezpeka na vykoname prác) a (1i) zábezpeku 
vydanú v čiastkach a menách rovnaJÚCich sa zálohoveJ platbe Táto zábezpeka bude vydaná subjektom 
a z krajmy (alebo 1ným právnym subjektom) schváleneJ Objednávateľom a bude mať formu uvedenú 
v prilohe k Osobitným podmienkam alebo mú formu schválenú Objednávateľom 

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka Je platná a vymáhateľná do splatema zálohoveJ platby, ale čiastka 
zábezpeky sa môže progresívne Znižovať o č1astku splatenú Zhotoviteľom ako Je uvedené v Platobných 
potvrden~ach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončema jeJ platnosti a zálohová platba nebola 
splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predlž1 platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude 
zálohová platba splatená 

Zálohová platba bude splatená prostredníctvom percentuálnych odpočtov v Platobných potvrden~ach 
Pok1aľ nie sú v Prílohe k ponuke uvedené iné percentá 

(a) odpočty začnú v Platobnom potvrdení, v ktorom celková výška potvrdených pnebežných plat1eb 
(okrem zálohovej platby a odpočtov a splácan~a zádržného) presahuje 1 O% AkceptovaneJ zmluvneJ 
hodnoty bez Predbežných súm, a 

(b) odpočty budú vykonané podľa amortizačneJ sadzby vo výške JedneJ štvrtiny(25%) z Čiastky každého 
Platobného potvrdenia (okrem zálohoveJ platby a odpočtov a splácania zádržného) v menách 
a podieloch zálohoveJ platby až pokiaľ zálohová platba nebude splatená 

Zhotoviteľ Je povinný predložiť Stavebnému dozoru po skončení platobného obdobia uvedeného 
v Zmluve (ak nie Je uvedené, tak po skončení každého mes1aca) v š1est1ch ké\')!áffi6 
ongmálochPrehlásen~e vo forme schváleneJ Stavebným dozorom, v ktorom podrobne uved1e č1astky, 
o ktorých sa Zhotoviteľ dommeva, že na ne má právo spolu s podpornými dokumentmi, ktoré budú 
obsahovať správu o postupe prác v tomto mes1ac1 v súlade s podčlánkom 4 21 (Správy o postupe prác) 

Prehlásenie bude obsahovať nasledujúce položky tak, ako Je to apllkovatel'né, ktoré budú vyjadrené 
v rôznych menách, v ktorých Je splatná Zmluvná cena a v poradí ako Je uvedené 

(a) odhadovanú zmluvnú hodnotu vykonaných prác na D1ele a vyhotoveneJ Dokumentácie Zhotoviteľa ku 
koncu mesiaca (vrátane Zm1en, ale okrem položiek popísaných v pododstavcoch (b) až (g) niŽŠie), 
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(b) všetky č1astky, ktoré majú byť pnpočítané a odpočítané v dôsledku legislatívnych zm1en a zm1en 
v nákladoch v súlade s podčlánkom 13 7 (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmten) a článkom 
13 8 (Úpravy ceny v dôsledku zmten Nákladov), 

(c) všetky č1astky, ktoré maJú byť pnpočítané a odpočítané za Technologické zanadema a Matenály 
v súlade s podčlánkom 14 5 (Technologtcké zanadema a Matenály určené pre Otelo), 

(d) všetky ďalšie príplatky a odpočty, ktoré sa môžu stať splatné podľa Zmluvy alebo mak vrátane tých 
podľa článku 20 (Nároky, spory a rozhodcovské koname), 

(e) odpočet čiastok potvrdených vo všetkých predchádzaJÚCich Platobných potvrdemach 

14.3 Formulár platieb 

Keď Zmluva obsahuje Formulár platieb určujúci splátky, v ktorých bude zaplatená Zmluvná cena, potom 
ak tento Formulár neurčuJe mak 

(a) splátky uvedené v tomto Formulári platieb budú odhadované zmluvné hodnoty pre účely pododstavca 
a) podčlánku 14 3 (Žtadosť o Pnebežné platobné potvrdeme) 

(b) podčlánok 14 5 (Technologtcké zanademe a Matenály určené pre Otelo) nebude platiť, a 

(c) keď t1eto splátky me sú defmované vo vzťahu k skutočnému postupu dosiahnutému pn realizácií D1ela 
a keď sa z1stí, že skutočný postup JO pomalší než ten, na ktorom bol tento Formulár plat1eb založený, 
potom môže Stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 (Rozhodnutta}, aby odsúhlasil 
alebo rozhodol o revidovaných splátkach, ktoré zohľadma rozsah, v ktorom Je postup pomalší než 
postup, na základe ktorého boh splátky predtým rozhodnuté 

Ak Zmluva neobsahuje Formulár platieb predloží Zhotoviteľ nezávazné odhady platieb, ktoré očakáva, že 
budú splatné v každom štvrťroku Prvý odhad bude predložený do 42 dní po Dátume začatia prác 
Revidované odhady budú predkladané v štvrťročných intervaloch, až dokiaľ nebude vydaný Preberací 
protokol na Dielo 

14.4 Technologické zariadenie a Materiály určené pre Diela 

Ak tento potlG!áook-platí, budú Pnebežné plakmné potvrdenJa-OOsaiw-vaf----pG~odGdstavca (e) 
podčlánku 14 3 (1) Čiastku za Technologické zanademe a Matenály, ktoré boli odGslaRé na Stavemsko pre 
zabudm:an1e---GG Trvalého D1ela a (u) znížen1e, keď zmluvná hodoota týchto Technolowckých zanadení 
a Materiálov Je zahrnutá ako súčasť Trvalého Diela pGdta-pGdeGstavGa--fa)-poočlánku 14 3 (Žiadosť 
e-PReé~JatOOné potvrdemaj-

Ak Príloha k ponuke neobsahuje zoznamy uvedené v pododstavcoch (b) (1) alebo c) (1) uvedené mžš1e, 
potom tento článok noplaH-

a~r JO povJAný rozhodnúť a potvrdiť každú dodatočnú č1astku, ak sú splnené nasled-ujýse 
pgdmlenky.-

(81~ 

fJ1 Vletlol uspokOJIVé záznamy (vrátane---OOJOdnávGk, potvrdomek, -Nákladov a použffia 
TechnoiGQ-~Gkého zanaden1a a Materiálov), ktoré sú k dispozícii pre kontrolu a 

W odovzdal prohlásenie-G-Nák-ladeffi na získan1e----a-tlodávku TeffinGioQ-Ického zaFJaderna 
a-MateFiálGV na Stave~Gdložené-tl-spgkOJIVOU elJide~ 

a-buď 

tbf príslušné TechnGlog1cké zanadema a Matenály.-

flj W-tie, ktoré sú u\IOGORé-v-Mohe k poooke pre zaplateme pG-V-}IOXPOdG'Jaflf 

W bGli-GGGslané-GG-Kfajlfly s určením na Stavemsko v sillafle so Zmluvou-a 

{rnj w-~Jyznačoné v Čistom palubnom konosamente alebO-If\Om-Goklade o zásualke, kto~l 
odovzdaný Stavebnému dozoru spolu s dokladGFA--G~Iatenr dopravného a poistenia, 
akýmikoľvek oOO\'oOOOf\e-pwadovanýml dokumentmi a bankovou zárukol:l--VG-forme schváleneJ 
Gl::ljednávateľom-a-vydaflOJ ním schválenou právmckou osobou v čiastkach a menách rovna:JúGJffi 
sa-splatnOJ č1astke podľa tohto podčlánku táto zábezpeka-môže byť v podobnO] formo ako tá, 
9-ktGreJ sa pOJetlnáva v "PQdG!áRku 14 2 (Zá!oho\18-piatéa~do-~plaW:-poJ<.taf-TeffinglgQ-IGké 
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2BRB€ieru~Rály-l'\ebu€h~-Fta€1-Re usklaooené na-Staveruslw~~8BeRé pred strate~:~-; 
pošl<odením alebo chátraním, 

{c1 príslušné Technologické zanaden~e a Matenály 

(l) sú t1e, ktoré sú uvetle-Ré-v-Mohe-k-ponuke pre zaplateme keď sú doaan~tavemsko a 

W boo-tledané na Stavenisko a sú nadne uskladnené a~bezpeGen~-stfa~o&keaen.fm 
alebo chátraním~úlade s~ 

Qedatočná Čiastka, ktorá bude potvrdená sa bude rovnať 80% z nákladov na Technologické zanademe 
a Matenály~ ktorých rozhodol Stavebný dozor (vrátane dodávky na Stavenisko), pnčom zobral do úvahy 
dokumenty uvedené v to~dčlánku a zmluvnú hodnota Technologlckého zanadema a Matenálov 

Meny týchto deGatečných čiastok budú t1e 1sté ako meny, v ktorých je platba splatná, keď Je zmluvná 
hodoota zahrnutá-do-pededstavca a) podGiánku 14 3 (ŽwckJsť o Priebežné ptatobné--potw:fioma) Vtedy 
bu~atobné potvrdenie zahrňovať aJ aplikovateľné zníženie, ktoré sa bude rovnať tejto dodatočnej 
č1astke za zodpoveda}Úce TechnolegJcké zanademe--a-Matefiály-a-lwGe-v rovnakých menách a podielocH-

14.5 Vydanie Priebežných platobných potvrdení 

Žiadna čiastka nebude potvrdená am vyplatená, pokiaľ Objednávateľ neobdrží a neschváli Zábezpeku na 
vykoname prác Potom Stavebný dozor do 28 dní1 dnípo obdržaní Prehlásenia a podporných 
dokumentov, je povinný vydať Objednávatel'ov1 Pnebežné platobné potvrdeme spolu s podpornými 
podrobnosťami V Pnebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, ktorú Stavebný dozor 
spravodlivo rozhodne ako splatnú 

Avšak pred vydaním Preberac1eho protokolu pre Dielo nebude Stavebný dozor zav1azaný vydať 
Pnebežné platobné potvrdeme v čiastke, ktorá by bola (po odpočítaní iných odpočtov) mžš1a ako 
m1mmálna Čiastka Pnebežného platobného potvrdenia (ak je) uvedená v Prílohe k ponuke V tomto 
prípade vydá Stavebný dozor Zhotoviteľovi príslušne oznámenie 

Vydame Priebežného platobného potvrdenia nebude odmietnuté zo žiadneho mého dôvodu, avšak 

(a) ak akákoľvek vec dodaná alebo práca vykonaná Zhotov1tel'om me je v súlade so Zmluvou, náklady na 
opravu alebo výmenu môžu byť zadržané až dokiaľ oprava alebo výmena me je dokončená a/alebo 

(b) ak Zhotoviteľ nevykonal alebo nevykonáva niektorú prácu alebo povmnosť v súlade so Zmluvou 
a toto mu to bolo oznámené Stavebným dozorom, hodnota tejto práce alebo povmnosti môže byť 
zadržaná dok1aľ táto práca alebo povmnosť nebude vykonaná 

Stavebný dozor môže v ktoromkoľvek Platobnom potvrdení vykonať akúkoľvek opravu alebo úpravu, 
ktorá mala byť správne vykonaná v ktoromkol'vek predchádzajúcom Pnebežnom potvrdení Platobné 
potvrdenie sa nebude považovať za vyjadreme pnjatla, schválema, súhlasu alebo spokojnosti 
Stavebného dozoru 

14.6 Platby 

Objednávateľ je povmný zaplatiť Zhotoviteľovi 

(a) prvú splátku zálohoveJ platby do 42 dní po vydaní Oznámení o pnJatf ponuky alebo do 21 dní po 
obdržaní dokumentov podl'a podčlánku 4 2 (Zábezpeka na vykoname prác) a podčlánku 14 2 
(Zálohová platba), podl'a toho, čo sa stane neskôr 

(b) č1astku potvrdenú v každom--.f2nebeioom platobnom--f!etvrdení do 56 dní potom, čo Stavebný dozor 
obdrží Prehláseme--a~orné dokumenty ač1astku potvrden(l každom Pnebežnom 

potvrdenú kalendárny 

(c) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 56 dní potom, čo Objednávateľ obdrží 
toto Platobné potvrdemedoručené do fakturácie 
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(d) 

Platba č1astky splatneJ v mene EURO bude vykonaná na bankový účet určený Zhotov1tel'om v krajine 
platby (pre túto menu), uvedeneJ v Zmluve 

14.7 Oneskorená platba 

14.8 Platba Zádržného 

14.9 saPrehlásenie odokončení Diela 

Do 7 dní po obdržaní Preberac1eho protokolu pre D1elo odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozoru e 
képú-6ong111álovPrehlásen1a o dokončení Diela s podpornými dokumentmi podľa podčlánku 14 3 (Žiadosť 
o Pnebežné platobné potvrdenta), ktoré bude obsahovať 

(a) hodnotu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou k dátumu uvedenému v Preberacom 
protokole pre Dielo 

(b) všetky ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ požaduje za splatné 
serv1sa 

(c) 

Stavebný dozor potom potvrdí v súlade s podčlánkom 14 6 (Vydante Prtebežných platobných potvrdení) 

14.10Žiadost' o Záverečné platobné potvrdenie 

Do 7 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení Diela odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozoru e 
képlf6ongmálovnávrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi, ktoré budú vo forme 
schváleneJ Stavebným dozorom, detailne vyjadrovať 

(a) hodnotu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo 

(b) akékoľvek ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ považuJe za splatné podľa Zmluvy alebo makokrem 
podčlánku Záručný 

Ak Stavebný dozor nesúhlasí s mektorou časťou návrhu záverečného prehlásenia alebo JU nemôže 
ovenť, Zhotov1tel' predloží také ďalšie Informácie, aké Stavebný dozor môže odôvodnene požadovať 
a vykoná v návrhu také zmeny, ktoré môžu byť dohodnuté medzi nimi Zhotoviteľ potom pnpraví 
a odovzdá Stavebnému dozoru záverečné prehláseme tak, ako sa na ňom dohodli Toto schválené 
prehlásenie sa v týchto Podmienkach nazýva "Záverečné prehlásenie" 

Avšak ak po diskusiách medz1 Stavebným dozorom a Zhotoviteľom o akýchkoľvek zmenách k návrhu 
záverečného prehlásenia, ktoré sú odsúhlasené, Je zreJmé, že existuJe spor, odovzdá Stavebný dozor 
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Objednávateľovi (s kópiou Zhotovrteľovi) Pnebežné platobné potvrdenie pre odsúhlasené častr návrhu 
záverečného prehlásema Potom, keď je spor konečne vynešený podľa podčlánku 20 4 (Rozhodnutte 
Komtsie na rtešente sporov) alebo podčlánku 20 5 (Mtmosúdne vyrovnante) Zhotovrteľ pnpraví a predloží 
Záverečné prehláseme Objednávateľovi (s kópiou Stavebnému dozoru) 

14.11 Prehlásenie o splnení záväzkov 

Pn predkladaní Záverečného prehlásema predloží Zhotovrteľ písomné prehlásenie o splnení závazkov, 
ktoré potvrdí, že celková suma uvedená v Záverečnom prehlásení predstavuje úplné a konečné 
vyrovname všetkých fmančných obnosov splatných Zhotovrteľovr podľa alebo v súvrslostl so Zmluvou 
Toto prehlásenre o splnení závazkov môže uviesť, že nadobudne platnosť vtedy, keď Zhotoviteľ obdrží 
Zábezpeku na vykonanre prác a zostatok tejto celkovej sumy, v tomto prípade prehláseme o splnení 
závazkov začne platiť k takému dátumu 

14.12Vydaníe Záverečného platobného potvrdenia 

Do 28dní po obdržaní Záverečného prehlásema a písomného prehlásema o splnení závazkov 
podl'a podčlánku 14 11 (Žtadosť o Záverečné platobné potvrdente) a podčlánku 14 12 (Prehlásente o 
splnení závazkov) Stavebný dozor vydá Objednávateľovi Záverečné platobné potvrdeme, v ktorom 
uved re· 

(a) črastku, ktorá je splatná ako konečná a 

(b) po započítaní Objednávateľovi všetkých črastok pred tým zaplatených Objednávateľom a všetkých 
súm, na ktoré má Objednávateľ nárok, zostatok (ak je) splatný Objednávateľom Zhotovrteľovr alebo 
Zhotovrtel'om Objednávateľovi, podľa okolností 

Ak Zhotovrteľ nepožiadal o vydanie Záverečného platobného potvrdema podľa podčlánku 14 11 (Žtadosť 
o Záverečné platobné potvrdente) a podčlánku 14 12 (Prehláseme o splnení závazkov), Stavebný dozor 
bude vyžadovať od Zhotovrtel'a aby tak vykonal Ak Zhotovrteľ nepredloží žradosť do 28 dní, vydá 
Stavebný dozor Záverečné platobné potvrdeme na takú čiastku, akú spravodlivo rozhodne ako splatnú 

14.13 Ukončenie záväzkov Objednávateľa 

Objednávateľ nebude zavrazaný Zhotovrtel'ovr za žradnu záležrtosť, alebo vec podl'a Zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou, alebo s realizácrou Drela, okrem prípadu, kde Zhotovitel' výslovne uvredol nejakú 
čiastku za týmto účelom 

(a) v Záverečnom prehlásení a trež 

(b) (s výnimkou záležrtostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní Preberacreho protokolu pre Drelo) 
v Prehlásení o dokončení Drela popísanom v článku 14.1 O (Prehlásente o dokončení Otela) 

Avšak, tento článok neobmedzuje Objednávateľovu zodpovednosť v prípade jeho povrnnostr odškodmť 
alebo Objednávatel'ovu zodpovednosť v každom prípade podvodu, úmyselného nedodržravama závazkov 
alebo hrubej nedbalosti zo strany Objednávateľa 

14.14Meny platieb 

(a) Všetky platby budú v mene EUR 

15 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA 

15.1 Výzva k náprave 

Ak Zhotovrteľ zlyhá pn výkone akejkoľvek povmnost1 podľa Zmluvy, môže Stavebný dozor oznámením 
požradať Zhotovrteľa, aby toto zlyhame dal do ponadku a napravrl ho v stanovenom pnmeranom 
čase 

15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 

Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ 
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a) nesplní podmienky podčlánku 4 2 (Zábezpeka na vykoname prácj alebo nesplní výzvu vydanú 
v súlade s podčlánkom 15 1 (Výzva k náprave), 

b) opustí Dielo, alebo mak jasne preJaVUJe úmysel nepokračovať v konaní svoJICh pov1nností podľa 
Zmluvy, 

c) bez dôvodného ospravedlnema 

i) nepokračuje v prácach v súlade s článkom 8 (Začalle prác, oneskorema a prerušeme prác), alebo 

11) nevyhovie oznámemu vydaného podľa podčlánku 7 5 (Odmietnutte), alebo podčlánku 7 6 
(Opravné práce) do 28 dní po Jeho obdržaní, 

d) zadá celú D1elo ako subdodávku, alebo postúpi Zmluvu bez vyžadovaného súhlasu, 

e) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobneJ neschopnosti, 1de do likv1dác1e, bolo proti nemu vydané 
rozhodnutie o začatí vyhláseni konkurzného alebo právneho konama, vyrovnáva sa s venteľm1, 
alebo prevádza podmkateľskú čmnosť pod dozorom správcu konkurzneJ podstaty, poverenca alebo 
správcu v prospech Jeho ventel'ov, alebo pok1aľ dôjde k akémukoľvek čmu alebo udalosti, ktorá by 
mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených čmov alebo udalostí, 
alebo 

f) poskytne alebo ponúkne (pnamo alebo nepnamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo mú 
cennú vec ako st1mulác1u alebo odmenu za to 

1) že urobí alebo sa zdrží nejakeJ čmnost1 v súvislosti so Zmluvou, alebo 

11) že preJaVí alebo sa zdrží preJavema pnazne alebo nepriazne nejakeJ osobe v súv1slost1 so 
Zmluvou, 

alebo ak mekto z Personálu Zhotoviteľa, zmocnencov alebo Podzhotov1teľov zhotoviteľa poskytne 
alebo ponúkne (pnamo alebo nepnamo) mekomu úplatok alebo odmenu popísanú v tomto 
pododstavc1 (f) Avšak zákonná provízia a odmena pracovníkom Zhotoviteľa neoprávňuje 
k odstúpemu od Zmluvy 

Alt.-Aastane ktorákol'vek z týc~alostí alebo okolností, môže Objednávate!' podaním oznámema 
Zhotov1tefov1, so 14 dňovou výpovednou lehotou, odstúpiť od Zmluvy a vypovedať Zhotoviteľa zo 
Staveniska Avšak, v prípade pododstavca (e), alebo (f) môže Objednávateľ podaním oznámefl-ia-odstúp1ť 
od Zmluvy s okamžitou platnosťou Odstúpeme podľa písm a) až d) nadobudne dní 
doručení Odstúpeme 

Rozhodnutím odstúpiť od Zmluvy sa Objednávate!' nevzdáva žiadnych Jeho ostatných práv podl'a Zmluvy 
alebo Iných práv 

Zhotoviteľ potom opustí Stavemsko a odovzdá Stavebnému dozoru akékoľvek požadované Vybaveme, 
všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa a ostatnú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho 
Avšak, je povinnosťou Zhotoviteľa sa čo naJVIac snažiť bezodkladne plmť akékoľvek pnmerané pokyny 
obsiahnuté v oznámení výfxwedeo odstúpení(!) pre postúpeme mektoreJ poddodávky a (il) pre ochranu 
života alebo majetku alebo pre bezpečnosť D1ela 

Po odstúpení môže Objednávateľ dokončiť D1ela a/alebo obstarať akékoľvek mé právmcké osoby, aby tak 
urobili Objednávate!' a t1eto právmcké osoby potom môžu použiť akékoľvek Vybaveme, Dokumentáciu 
Zhotoviteľa a ostatnú projektovú dokumentáciu zhotovenú Zhotoviteľom alebo v Jeho mene 

Objednávateľ potom vydá oznámeme, že Zanademe Zhotoviteľa a Dočasné Dielo budú odovzdané 
Zhotov1teľov1 na Stavemsku alebo v Jeho blízkosti Zhotoviteľ urýchlene zanadi 1ch odstráneme na svoje 
nz1ko a náklady Avšak ak do tohto času nebola Zhotoviteľom vykonaná platba splatná Objednávateľovi, 
t1eto položky môžu byt' Objednávateľom odpredané za účelom uhradema tejto platby Zostatok z tohto 
predaja bude potom vyplatený Zhotov1tefov1 

15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia 

čo naJskôr, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15 2 (Odstúpeme od 
Zmluvy zo strany Objednávate/a) nadobudlo p.latA-Gsfúčmnosť, bude Stavebný dozor postupovať v súlade 
s podčlánkom 3 5 (Rozhodnutta), aby odsúhlasil alebo rozhodol o hodnote D1ela, Vybavema 
a Dokumentácie Zhotoviteľa a všetkých ďalších súm splatných Zhotov1teľov1 za práce vykonané v súlade 
so Zmluvou Podkladom pre oceneme bude nezávislý znalecký posudok 
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15.4 Platba po odstúpení 

Potom, čo oznámenre o odstúpení podľa podčlánku 15 2 (Odstúpeme od Zmluvy zo strany 
Objednávate/a) nadobudne p-latR~ľJčltmosť, môže Objednávateľ 

a) postupovať v zmysle podčlánku 2 5 (Nároky Ob;ednávatel'a), 

b) zadržať ďalšie platby Zhotov1teľov1, dok1aľ nre sú stanovené náklady na vykonanre prác, dokončenre 
a odstránenre všetkých vád, škody spôsobené oneskorením pn dokončení (ak sú) a všetky ďalš1e 
náklady spôsobené Objednávateľovi, a/alebo 

c) získať od Zhotoviteľa úhradu za všetky straty a škody, ktoré vznikli ObjednávateľoVI a všetky nav1ac 
náklady na dokončenre D1ela po započítaní všetkých súm splatných Zhotov1teľov1 podľa podčlánku 
15 3 (Oceneme k dátumu odstúpema) Po získaní úhrady za všetky t1eto straty, škody a nav1ac 
náklady vyplatí Objednávateľ zostatok Zhotoviteľovi 

odstúpiť od ZmluvyOprávnenie 

Objednávate!' bude mať náro~dstúperue-ed Zmluvy kedykoľvek keď sa mu to hod-1--tým,-že--
Zhotovlteľovl oznámeme o odstúpení Odstúperne vstúpi do platnosti 28 dní po neskoršom z dátumGV;
kedy Zhotoviteľ obdrží toto oznámeme, alebo kedy Objednávateľ vráti Zábezpelw na vykoAarue---pfáG
Objednávatel' nesm1e odstúpiť od Zmluvy podľa tohto článku kvôli tomu, aby Dielo zhotovil sám,alel::lo 
aby ho nechal vyhot-ov!Hému zhotov1teľov1 

Po-tomto-odstúpení bt~de--l:hotov1tef pesttlpovaf-f>odta pedčlánku 16 3 (UkoRGeR!e prác a odstráReme 
Zartadema-ZhetOVIte!'a) a -btide-mu zaplatené v súlade s podGláflkom 19 6 (Dobr.evol'rlé odstúpeme-od 
8Riuvy, platba a uvol'rleme} 

16 PRERUŠENIE PRÁC A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA 

16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce 

Zhotov1tel' bude oprávnený na odstúpeme od Zmluvy, ak 

a) neobdrží do 42 dní po podaní oznámenra podľa podčlánku 16 1 (Oprávneme ZhotovJtef'a prerušiť 
práce) pnmeraný dôkaz týkajÚCI sa neplnenra povmnost1 Objednávateľa podľa podčlánku 2 4 
(Fmančné opatrema Objednávatel'a), 

b) Stavebný dozor nevydá príslušné Platobné potvrdenre do 56 dní po obdržaní Prehlásenra 
a podporných dokumentov, 

c) Zhotoviteľ neobdrží č1astku splatnú podľa Pnebežného platobného potvrdenia do 42 dní od uplynutia 
doby uvedenej v podčlánku 14.7 (Platba), do ktorej má byť platba vykonaná (s výnrmkou odpočtov 
podľa podčlánku 2 5 (Nároky Objednávatel'a)), 

d) Objednávate!' zásadným spôsobom neplní jeho povmnost1 podľa Zmluvy, 
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e) Objednávateľ neplní ustanovema podčlánkov 1 6 (Zmluva o Drelo) alebo 1 7 (Poverenre), 

f) predfžené prerušente prác má vplyv na celú D1elo ako to je uvedené v podčlánku 8 11 (Predfženre 
prerušenra), alebo 

g) dôjde u Objednávatel'a k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, 1de do hkv1dác1e, bolo proti nemu 
vydané rozhodnutie o začatí konkurzného alebo právneho konama, vyrovnáva sa s venteľm1, alebo 
prevádza podmkateľskú čmnosť pod dozorom správcu konkurznej podstaty, poverenca alebo správcu 
v prospech venteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek čmu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa 
platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených č1nov alebo udalostí 

Rozhodnutím odstúpiť od Zmluvy sa Zhotoviteľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv podľa Zmluvy 
alebo mých práv 

16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa 

a) zastaví všetky ďalšie práce s výmmkou takých prác, ku ktorým dal Stavebný dozor pokyn na ochranu 
ž1vota alebo majetku, alebo pre bezpečnosť D1ela, 

b) odovzdá Dokumentáciu Zhotov1tel'a, Technologické zanadente, Matenály a ďalšie práce, za ktoré 
obdržal platbu, a 

c) odstránt zo Stavemska všetko Vybaveme, okrem toho, ktoré je potrebné k za1stemu bezpečnosti 
a opustí Stavemsko 

16.4 Platba pri odstúpení 

Potom čo oznámeme o odstúpení podľa podčlánku 16 2 (Odstúpenre od Zmluvy zo strany Zhotovite/'a) 
nadobudne platnosťt:Jčmnosť, Objednávateľ urýchlene 

a) vráti Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykoname prác, 

b) zaplatí Zhotoviteľovi v súlade s podčlánkom 19 6 (Dobrovo/'né odstúpenre od Zmluvy, platba a 
uvol'nenre) a 

c) uhradí Zhotov1teľov1 čiastku za ušlý zisk, alebo inú stratu alebo škodu, ktorá Zhotov1teľov1 vzmkla 
v dôsledku tohto odstúpenia 

17 RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ 

17.1 Náhrada škody 

Zhotoviteľ odškodní a och rám Objednávateľa, Personál Objednávateľa a jeho príslušných 
sprostredkovateľov proti a od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov (vrátane právnych poplatkov 
a nákladov) v súv1slost1 s 

a) telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou ktorejkoľvek osoby, naprosto vyplývajúcej z alebo 
počas alebo z dôvodu projektovej dokumentácie, vyhotovema a dokončenta D1ela a odstránema 
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akýchkoľvek vád, pok1aľ JU nemožno pnpísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému čmu alebo 
porušemu Zmluvy Objednávateľom, Personálom Objednávateľa alebo ktorémukoľvek z Jeho príslušných 
sprostredkovateľov a 

b) poškodením alebo stratou akéhokoľvek maJetku, nehnuteľného alebo osobného (mého než Je Dielo) 
v rozsahu v akom také poškodeme alebo strata 

(1) vyplýva z alebo počas alebo z dôvodu proJektoveJ dokumentácie, vyhotovema a dokončema D1ela 
a odstránema akýchkoľvek vád, a 

(11) sa dá pnpísať akejkoľvek nedbalosti, úmyselnému čmu alebo porušemu Zmluvy Zhotoviteľom, 
Personálom Zhotoviteľa, Jeho príslušnými sprostredkovateľmi alebo inou osobou pnamo alebo nepnamo 
zamestnávanou kýmkoľvek z mch 

17.2 Starostlivosť Zhotoviteľa o Dielo 

Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za starostlivosť o Dielo a Vybaveme od Dátumu začatia prác až do 
doby, kedy Je vydaný Preberací protokol pre Dielo (alebo sa má za to, že bol vydaný podľa podčlánku 
10 1 (Preberante Otela a Sekcii)), keď zodpovednosť za starostlivosť o D1elo prejde na Objednávateľa Ak 
Je Preberací protokol vydaný (alebo sa má za to, že bol vydaný) pre mektorú Sekc1u alebo časť Diela, 
zodpovednosť za starostlivosť o Sekciu alebo časť D1ela potom prejde na Objednávateľa 

Potom, čo zodpovednosť podľa uvedeného prešla na Objednávateľa, bude Zhotoviteľ zodpovedať za 
starostlivosť o všetky práce, ktoré sú nedokončené ku dňu uvedenému v Preberacom protokole, až dokiaľ 
t1eto práce nebudú dokončené 

Ak počas obdobia, kedy za starostlivosť zodpovedá Zhotoviteľ Dielo, Vybaveme, Matenály alebo 
Dokumentácia Zhotov1tel'a utrpí akúkoľvek stratu alebo poškodeme z akýchkol'vek dôvodov, ktoré n1e sú 
uvedené v podčlánku 17 3 (Rtztká Objednávate/'a), Zhotoviteľ stratu alebo poškodenie napraví na vlastné 
nziko a náklady, tak aby Dielo, Vybavenie, Matenály a Dokumentácia Zhotoviteľa zodpovedali Zmluve 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky straty alebo poškodeme spôsobené akýmikoľvek čmm1 Zhotoviteľa 
po vydaní Preberac1eho protokolu Zhotoviteľ bude tiež zodpovedný za všetky straty alebo poškodenie, 
ktoré sa vyskytne po vydaní Preberacieho protokolu a ktoré vzmklo v dôsledku predchádzaJúCeJ udalosti, 
za ktorú bol Zhotoviteľ zodpovedný 

17.3 Riziká Objednávateľa 

Riziká, na ktoré sa vzťahuje mžš1e uvedený podčlánok 17 4 sú. 

a) vojna, vojnový stav (či bola VOJna vyhlásená alebo me), mváz1a, čmnosť zahramčných nepnatel'ov, 

b) vzbura, teronzmus, revolúcia, povstanie, VOJenský prevrat alebo násilné prevzatie moc1, alebo 
občianska voJna v Krajine, 

c) výtržnosti, vzbura alebo nepokoje v KraJine vyvolané 1ným1 osobami než Je Personál Zhotoviteľa 
a ostatní zamestnanci Zhotoviteľa a Podzhotov1teľov, 

d) voJnové strelivo, výbušný matenál, Ionizujúce žiarenie alebo kontammáciu rád1oakt1v1tou v KraJme, 
okrem rozsahu použ1t1a takého streliva, výbušného matenálu, ž1arema alebo rádioaktivity 
Zhotoviteľom, 

e) tlakové vlny spôsobené lietadlom alebo mým1 vzdušnými objektmi pohybuJÚCimi sa rýchlosťou zvuku 
alebo nadzvukovou rýchlosťou, 

f) použ1t1e alebo zabratie ktorejkoľvek časti Trvalého D1ela Objednávatel'om, okrem prípadov 
stanovených v Zmluve, 

g) projektová dokumentácia ktorejkoľvek čast1 Diela vypracovaná Personálom Objednávateľa alebo 
1nými osobami, za ktoré Je zodpovedný Objednávateľ, a 
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h) všetky účinky prfrodných sfl, ktoré sú Nepredvfdateľného charakteru alebo prot1 ktorým sa am od 
skúseného Zhotoviteľ nemohlo odôvodnene očakávať, že by podnikol náležité preventfvne opatrenia 

17.4 Dôsledky rizík Objednávateľa 

Ak a v tom rozsahu v akom nz1ká uvedené v podčlánku 17 3 vedú ku stratám alebo poškodeniu Diela, 
Vybavemu alebo Dokumentácie Zhotoviteľa, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Stavebnému dozoru 
a naprav[ túto stratu alebo poškodenie v rozsahu požadovanom Stavebným dozorom 

Ak Zhotov1teľov1 vzmkne oneskorenie a/alebo Náklady v dôsledku odstraňovania teJto straty alebo 
poškodenia, Zhotoviteľ vydá Stavebnému dozoru ďalšie oznámenie a bude mať nárok podľa podčlánku 
20 1 (Nároky Zhotovileľa) na 

a) predfžeme lehoty v dôsledku každého takého oneskorema, ak dokončeme D1ela Je alebo bude 
oneskorené podľa podčlánku 8 4 (PredÍženie Lehoty výstavby) a 

b) úhradu všetkých týchto Nákladov, ktoré sa zahrnú do ZmluvneJ ceny V prfpade poddostavcov (f) a 
(g) podčlánku 17 3 (R1Z1ká Objednávatel'a), bude k Nákladom t1ež pnpočftaný pnmeraný z1sk 

Po obdržanf tohto ďalšieho oznámenia Stavebný dozor Je povmný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutta) tak, aby t1eto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol 

17.5 Duševné a priemyselné vlastnícke práva 

V tomto podčlánku "porušenie" znamená porušenie (alebo údajné porušeme) akéhokoľvek patentového 
práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochranneJ známky, obchodného názvu, obchodného 
taJomstva alebo Iných duševných alebo pnemyselných vlastnfckych práv súv1s1acich s Dielom, a "nárok" 
znamená nárok (alebo postup pn uplatňovan[ nároku) pn obvmenf z porušenia 

Kedykoľvek Jedna zo Strán nevydá oznámenie druheJ Strane o akomkoľvek nároku do 28 dnf po obdržanf 
nároku, bude sa mať za to, že sa prvá Strana vzdala všetkých práv na odškodneme podľa tohto 
podčlánku 

Objednávateľ odškodnf a ochráni Zhotoviteľa pred každým nárokom obviňUJÚCim z porušenia, ktoré Je 
alebo bolo 

a) nevyhnutným dôsledkom toho, že Zhotoviteľ plnil Požiadavky Objednávateľa, alebo 

b) následkom toho, že D1elo bola užfvané Objednávateľom 

1) pre iný účel, aký bol uvedený, alebo aký mohol byť odôvodnene vyvodzovaný zo Zmluvy, alebo 

11) spoločne s mečfm nedodaným Zhotov1tel'om, pokiaľ nebolo takéto užfvanie oznámené 
Zhotov1teľov1 pred Základným dátumom, alebo bolo uvedené v Zmluve 

Zhotoviteľ odškodnf a ochráni Objednávateľa pred každým ďalšfm nárokom, ktorý vznikne z alebo 
v súv1slost1 s (1) projektovou dokumentáciou Zhotov1tel'a, výrobou, vyhotovenfm D1ela (11) použfvanfm 
Zanadenia Zhotoviteľa, alebo (111) správnym užfvanfm D1ela 

Ak má Strana právo na odškodnenie podľa tohto článku, odškodňujúca Strana môže (na JeJ náklady) 
VIesť Jednania ohľadne vysponadania nároku a akéhokoľvek súdneho sporu alebo arbitrážneho konania, 
ktoré z tohto môžu vzmknúť Druhá Strana bude, na požiadanie a náklady odškodňUJÚCeJ Strany, 
asistovať pn nešenf nároku Táto druhá Strana (a JeJ Personál) neurobf žiadne prehlásenie, ktoré by 
mohlo poškodiť odškodňujúcu Stranu, 1baže by sa odškodňujúca Strana neujala vedeniaakéhokoľvek 
rokovania, súdneho sporu alebo arbitrážneho konania, po tom ako bola vyžadovaná tak urobiť touto 
druhou Stranou 

17.6 Obmedzenie zodpovednosti 

Náhrada škody nie Je hm1tovanáTento článok neobmedzuje zodpovednosť v akomkoľvek prfpade 
podvodu, úmyselného neplnenia alebo bezohľadného počfnania VInnou Stranou 
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18 POISTENIE 

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie 

V tomto článku "Polsťujúca Strana", pre každý druh po1stema, znamenáStranu zodpovednú za účinnosť a 
udržiavanie po1stema, ktoré je špecifikované v príslušnom podčlánku Polsťujúcou stranou Je vždy 
Zhotoviteľ 

Kedykoľvek Je polsťujúcou Stranou Zhotoviteľ, bude každé p01steme uzatvorené s pOisťovateľmi a za 
podmienok schválených Objednávateľom T1eto podmienky budú zhodné so všetkými podm1enkam1 
dohodnutými obidvomi Stranami pred dátumom Oznámema o pnjatí Ponuky Táto dohoda o podmienkach 
musí mať prednosť pred ustanovemam1 článku 

Kedykoľvek Je p01sťujúcou Stranou Objednávateľ, bude každé po1steme uzatvorené s poisťovateľmi a za 
podmienok, ktoré sú v zhode s podrobnosťami, obsiahnutými v Osobitných podmienkach 

Ak podmienky p01stema vyžadujú odškodneme spoločne poistených, po1steme bude pokrývať jednotlivo 
každého poisteného tak ako keby bola pre každého spoločne poisteného vydaná samostatná poistná 
zmluva Ak po1stná zmluva odškodňuje ďalších spoločne poistených, menovite nav1ac k poistením, ktorí 
sú špecifikovaní v tomto článku, (1) bude Zhotoviteľ konať podľa poistneJ zmluvy v mene týchto ďalších 
spoločne poistených okrem prípadu, keď Objednávateľ bude konať v mene Personálu Objednávateľa, (11) 
ďalší spoločne poistení nebudú mať nárok obdržaťplatby pnamood poisťovateľa alebo mať akékoľvek 
ďalšie pname rokovanie s poisťovateľom, a (111) poisťujúca Strana bude od všetkých ďalších spoločne 
poistených požadovať, aby plmli podm1enkyuvedené v poistneJ zmluve 

Každé poisteme proti strate alebo škode bude umožňovať aby platby bohposkytované 
v menáchpožadovaných pre náhradu straty alebo škody. Platby obdržanéod poisťovateľov budú použité 
na nápravu strát alebo škôd 

Príslušná polsťujúca Strana bude v odpovedaJÚCICh obdobiach uvedených v Prílohe k ponuke 
(pe~d Dátumu zaeatla~epočítaných účmnost1 
predkladať druheJ Strane 

a) dôkazy, že po1stema popísaná v tomto článku sú v platnosti, a 

b) kóp1e poistných zmlúv pre po1stema popísa né v podčlánku 18 2 (Po1steme Diela 
a ZanadeníZhotovite/'a) a podčlánku 18.3 (Po1steme prot1 zranemu osôb a škodám na majetku) 

Pn platbe každej splátky poistného, predloží p01sťujúca Strana druheJ Stranedôkazy o uskutočnení 
platby Vždy, keď budú dôkazy alebo po1stné zmluvy predložené, oznámi túto skutočnosť polsťujúca 
Stranat1ež Stavebnému dozoru 

Každá Strana budeplmť podmienky uvedené v každeJ z poistných zmlúv Polsťujúca Stranabude 
mformovať poisťovateľa o všetkých dôležitých zmenách v realizácii D1elaa musí zabezpečiť, aby poisteme 
bolo udržiavané v súlade s týmto článkom 

Žiadna zo Strán neurobí akúkoľvek podstatnú zmenu v podmienkach mektorého po1stema bez 
predchádzaJúceho súhlasu druhej Strany Ak poisťovateľ urobí (alebo sa pokúsi urobiť) nejakú zmenu, 
potom Strana, ktorá bola informovaná po1sťovatel'om ako prvá tobezodkladne oznámi to druheJ Strane 

Ak polsťujúca Strananeuzavne a nebude držať v platnosti mektoré z pOistení, ktoré Je vyžadované podľa 
Zmluvy uzavneť a udržiavať, alebo neposkytne uspokOJIVé dôkazy a kópie poistných zmlúv v súlade 
s týmto článkom, môže druhá Strana (podľa svojho uvážema a bez vzdama sa nároku naktorékoľvek mé 
právo alebo náhradu) uzavneť po1steme pre odpovedajúce krytie a zaplatiť poplatky poistema Poisťujúca 
Strana uhradíhodnotu týchto po1stení druheJ Strane a Zmluvná cena bude podľa toho upravená 

N1č v tomto článku neobmedzuJe povinnosti, závazky alebo zodpovednosť Zhotoviteľa alebo 
Objednávatel'a podľa ostatných podmienok Zmluvy, alebo mak Všetky nepo1stené sumy a sumy 
nerefundované poisťovateľom bude znášaťZhotoviteľ a/alebo Objednávateľ v súlade s týmito 
povmnosťam1, závazkaml alebo zodpovednosťami Avšak ak polsťujúca Strana neuzavne a neudržuJe 
v platnosti po1steme, ktoré Je dostupné a ktoré sa podľa Zmluvy vyžaduje, aby bolo uzavreté 
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a udržiavané, a druhá Strana am nesúhlasí s vynechaním am neuzavne po1steme príslušné krytie, budú 
akékoľvek finančné obnosy, ktoré by podľa tohto po1stenia mah byť získané, uhradené poisťujúcou 
Stranou 

Platby od jednej Strany na druhú Stranu budú podmienené ustanovemami podčlánku 2 5 (Nároky 
Objednávate/'a) alebo podčlánku 20 1 (Nároky Zhotov1te/'a), podľa toho čo je aplikovateľné 

18.2 Poistenie Diela a ZariadeniaZhotovitel'a 

Zhotoviteľ po1stl D1elo, Technologické zanademe, Matenály a Dokumentác1uZhotov1teľa m1mmálne na 
plné pokrytie nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, odstráneme 
sutrny a profesionálne poplatky a z1sk Toto po1steme bude v platnosti od dátumu, do ktoréhomajú 
byťpredložené dôkazy podľa pododstavca (a) podčlánku 18 1 (Všeobecné požiadavky na po1steme), až 
do dátumu vydama Preberac1eho protokolu pre D1elo 

PoJsťujúca Strana zabezpeči aby toto po1steme pre straty alebo škody, za ktoré je zodpovedný Zhotoviteľ 
a ktoré vzn1knú z príčrnyvzniknutej pred vydaním Preberac1eho protokolu a pre straty a škody zapríčrnené 
Zhotoviteľom počas rných činnosti (vrátane Činnosti podľa článku 11 (Zodpovednosť za vady) a článku 12 
(Skúšky po prebratí) bolo platné až do dátumu vydama Protokolu o vyhotoveni D1ela 

Po1sťujúca Strana po1st1 ZanademeZhotov1teľa m1mmálne na plnú hodnotu náhradyvrátane dodávky na 
Stavemsko Poisteme pre každú položku Zanadema Zhotoviteľa musi byť účrnné do dopravy na 
Stavemsko až dokiaľ me je v1ac potrebné ako ZanademeZhotov1teľa 

Pok1aľ me je v Osobitných podmienkach stanovené rnak, poisteme podl'a tohto článku 

a) bude uzatvorené a udržiavané Zhotoviteľom ako pOisťujúcou Stranou, 

b) bude v spoločnom mene obidvoch Strán, ktoré budú spoločne oprávnené pnjaťplatby od 
poisťovateľov, pnčom platby budú zadržané alebo rozdelené medzi Strany jedrne za účelom nápravy 
straty alebo škody, 

c) bude kryt' všetky straty a škody z akýchkoľvek prlčrn neuvedených v podčlánku 17 3 (R1z1ká 
Ob)ednávatel'a), 

d) bude t1ež kryť straty alebo škody na časti D1ela, ktoré možnopnplsať užlvamu alebo obsademu inej 
čast1 Diela Objednávateľom, a straty alebo škody vyplývajúce znzlk uvedených v pododstavcoch (c), 
(g) a (h) podčlánku 17 3 (Rtztká Ob}ednávate/'a), mrmo (v každom prípade) nzlk, ktoré sa nedajú 
poistiť za obchodne primeraných podmienok, s odpočltateľnouč1astkou pn jednej poistnej udalosti me 
vyššou, ako je uvedené v Prílohe k ponuke (pok1aľ tátoč1astka me je uvedená, tento pododstavec (d) 
neplatí) a 

e) môže však pokrývať straty, škody a obnovu 

(1) časti D1ela, ktorá je vo vadnom stave z dôvodu vady v projektovej dokumentácii, matenáloch 
alebo vyhotovení prác(ale kryt1e bude zahŕňať všetky ostatné časti, ktoré súzničené alebo 
poškodené ako priamy dôsledok tohto vadného stavu a me ako je poplsané v pododstavc1 (il) 
mžš1e), 

(11) čast1D1ela, ktorá je zmčená alebo poškodená pn obnovovani akejkoľvek rnej čast1 D1ela, ak táto 
1ná časť Je vo vadnom stave kvôli vade v projektovej dokumentáci!, v matenáloch alebo 
vyhotoveni prác, 

(111) čast1D1ela, ktorá bola prevzatá Objednávateľom, s výmmkou rozsahu, keď je za straty alebo 
škody zodpovedný Zhotoviteľ, a 

(1v) Vybavenia, pok1aľ me je v KraJrne, podľa podčlánku 14 5 (TechnologiCké zanadema a Matenály 
určené pre Dielo) 

Ak po uplynutí v1ac ako jednéhoroku od Základného dátumu prestane byť po1steme poplsané vyššie 
v pododstavc1 (d) dostupné za obchodne pnmeraných podmienok, oznámi to Zhotoviteľ (ako polsťujúca 
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Strana) Objednávateľovi, spolu s podpornými podrobnosťami Objednávateľ potom (1) bude mať podľa 
podčlánku 2 5 (Nároky Ob}ednávatel'a) nárok na zaplateme čiastky, ktorá Je ekvivalentná týmto 
obchodnepnmeraným podmienkam, ako by mal Zhotoviteľ očakávať, že zaplatí za takéto po1steme, a (11) 
bude sa mať za to, že ak Objednávateľ neza1stí toto poisteme za obchodne pnmeraných podm1enok, tak 
potom súhlasí s vypustením podľa podčlánku 18 1 (Všeobecné požiadavky na poistenie) 

18.3 Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku 

Zhotov1teľp01stí prot1 zodpovednosti každeJ Strany za stratu, škody, smrť alebo telesnú UJmU, ktorámôže 
postihnúť každýfyz1cký majetok (s výmmkou vecí poistených podľa podčlánku 18 2 (P01steme D1ela 
a ZanademaZhotov1te/'a)), alebo mektorú osobu (s výmmkou osôb poistených podľa podčlánku 18 4 
(Po1steme Personá/uZhotovJte/'a), ktorá (zodpovednosť) môže vyplynúťz plnema Zmluvy Zhotoviteľom 
a vzmknúť pred vydaním Protokolu o vyhotovení Diela 

Toto po1steme bude uzatvorené pre limitnú sumukaždeJ poistneJ udalosti me mžšeJ ako Je suma uvedená 
v Prílohe k ponuke, s neobmedzenímpočtom poistných udalostí Ak čiastka me JS uvedenáv Prílohe 
k ponuke,tento podčlánok nebude platiť 

Pok1aľ nie Je v Osobitných podmienkach uvedené mak, po1stema špec1f1kované v tomto článku 

a) budúuzatvorenéa udržiavané Zhotoviteľom ako polsťujúcou Stranou, 

b) budú v spoločnom mene obidvoch Strán, 

c) budú rozšírené na krytie zodpovednosti za všetky straty a škody na majetku Objednávatel'a (s 
výnimkou vecí poistených podľa podčlánku 18 2), ktoré vzn1kll pn výkone čmnost1 Zhotoviteľa podl'a 
Zmluvy, a 

d) nemus1avšak pokrývať zodpovednosť v rozsahu, ktorý vzmkne z 

(1) práva Objednávateľa mať zhotovenéTrvalé Dielo na, nad, pod alebo cez každý pozemok 
a využívať tento pozemok pre Trvalé D1elo, 

(11) škody, ktorá Je nevyhnutným následkom povmností Zhotov1tel'a vyhotoviť D1elo a odstrámť 
všetky vady, a 

(ili) príč1ny uvedeneJ v článku 17 3 (R1z1ká Objednávate/'a), s výmmkou prípadov kedy Je krytie 
dostupné za obchodne pnmeraných podmienok 

18.4 Poistenie PersonáluZhotovitel'a 

Zhotoviteľ uzavne a bude udrž1avať poisteme zodpovednosti za nároky, škody, straty a výdavky (vrátane 
správnych poplatkov a výdavkov), ktoré vzmknú zo zranema, ochorema, choroby alebo smrti ktoreJkoľvek 
osoby zamestnaneJ u Zhotoviteľa alebo kohokoľvek 1ného z PersonáluZhotoviteľa 

Objednávateľ a Stavebný dozor budú t1ež odškodnení na základe poistneJ zmluvy, s výmmkou prípadu, 
že toto po1steme môže vylučovať straty a nároky v rozsahu, v ktoromvzmknú z akejkoľvek činnosti alebo 
nedbalosti Objednávateľa alebo Personálu Objednávatel'a 

Po1steme bude udržiavané v plneJ platnosti a bude účmnépočas celej doby, kedy tento personál asistuje 
pn realizác11D1ela Po1steme PersonáluPodzhotoviteľa môže uzavneť Podzhotov1teľ, ale Zhotoviteľ bude 
zodpovedný za to, že takéto poistenie spfňa podmienky tohto článku 

19 VYŠŠIA MOC 

19.1 Definícia Vyššej moci 

V tejto kapitole "Vyššia moc" znamená výn1močnúudalosť alebo okolnosť 

(a) ktorájemlmo kontroly zmluvneJ Strany, 

(b) prot1 vzmku ktoreJ sa Strana nemohla pnmerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy, 
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(c) ktoreJ sa po JeJ vzn1ku, dotknutáStrananemohla primerane vyhnúť alebo JU prekonať a 

(d) ktorú me Je možné podstatne pnpísať druhej Strane 

Vyššia moc môže zahŕňať, ale neobmedzuje sa 1ba na výmmočné udalosti alebo okolnosti uvedené mžš1e 
pok1aľ sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d) 

(1) vojna, vojnový stav (čl bola vojna vyhlásená alebo me), 1nváz1a, čmnosť zahramčných 
nepnatefov, 

(11) vzbura, teronzmus, revolúcia, povstame, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moc1, alebo 
občianska vojna, 

(111) nepokoje, zmatok, neponadok, štraJk alebo blokovame vyvolané osobami mými ako Je Personál 
Zhotoviteľa a ostatní zamestnanci Zhotoviteľa a Podzhotov1teľov, 

(1v) voJnové strelivo, výbušný materiál, IOniZUJÚCe ž1areme alebo kontammác1a rádioaktiVItou, 
s výmmkou rozsahu použitia takého streliva, výbušného matenálu, ž1arema alebo 
rádioaktiVIty Zhotoviteľom, 

(v) prírodné katastrofy, akými sú napr zemetraseme, hunkán, tajfún alebo vulkamcká čmnosť, 

19.2 Oznámenie o Vyššej moci 

Ak sa z dôvodu Vyššej moc1 zabraňuje mektoreJ zo Strán, alebo sa bude zabraňovať, vo vykonávaní 
akýchkoľvek JeJ povinností podľa Zmluvy, potom tá Strana vydá oznámeme druheJ Strane o udalosti alebo 
okolnostiach, ktoré vytvárajú Vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, vo výkone ktorýchJeJ Je alebo 
bude zabraňované Oznámeme musí byť podané do 14 dní potom, čo s1 Strana uvedomila alebo by si 
mala uvedom1ťpríslušné udalosti alebo okolnostivytváraJúceVyššiU moc Potom, čo Strana vydala toto 
oznámeme bude oslobodená z plnema týchto povmností dok1aľVyšš1a moc zabraňuJelch plnemu 

Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tohto článku, Vyššia moc sa nevzťahuje na povmnost1 
ktorejkoľvekStrany vykonať platby druheJ Strane na základe Zmluvy 

19.3 Povinnosť minimalizovať oneskorenie 

Každá Strana, vždy pn výkone svoJICh povinností podľa Zmluvy,vyvm1e pnmerané úsilie na 
mimmahzovame každého oneskorema vzniknutého v dôsledkuVyššeJ moc1 

Keď dotknutá Strana prestane byt' ovplyvňovaná Vyššou mocou, vydá oznámeme druheJ Strane. 

19.4 Dôsledky Vyššej moci 

Ak sa z dôvodu VyššeJ moc1 zabraňuje Zhotov1teľov1 vo vykonávaní akýchkoľvek Jeho povmností podľa 
Zmluvy,o čom podal oznámeme podľa podčlánku 19 2 (Oznámenie o Vyššej moc1) a vzmkne mu 
oneskoreme a/alebo Náklady v dôsledku takejto VyššeJ moc1, Zhotoviteľ bude maťnárok podľa podčlánku 
20 1 (NárokyZhotovlfe/'a) na 

(a) predfžeme lehoty v dôsledku každého takého oneskorema, akdokončeme D1elaje alebo bude 
oneskorené, podľa podčlánku 8 4 (Predfžeme Lehoty výstavby) a 

(b) ak udalosti alebo okolnosti sú povahy popísaneJ v pododstavcoch (1) až (iv) podčlánku 19 1 
(Defmíc1a Vyššej moci) a v prípadepododstavcov (11) až (1v) pok1aľ sa vyskytnú v KraJine, 
úhradu všetkých takýchto Nákladov, 

Po obdržaní tohto oznámema Stavebný dozor Je povmnýpostupovať v súlade s podčlánkom 3 5 
(Rozhodnutia), tak aby t1eto zálež1tost1 odsúhlasil alebo o mch rozhodol 
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19.5 Vyššia moc ovplyvňujúca Podzhotoviteľa 

Ak ktorýkoľvek z Podzhotov1teľovmá podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, vzťahujúCeJ sa na D1elo 
nárok na odškodnemez dôvodu vyššej moc1 za naviac alebo obsiahlejších podmienok ako je uvedené 
v tomto článku, takéto nav1ac alebo obsiahlejšie prípady alebo okolnosti VyššeJ moc1 nezbav1a 
Zhotoviteľa Jeho povmností, alebo ho neoprávňujú na odškodnenie, podľa tohto článku 

19.6 Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvoľnenie 

Ak z dôvodu Vyššej moc1, ktorá bola oznámená podľa podčlánku 19 2 (Oznámeme o vyššeJ moc1) sa 
zabraňuje realizácii v podstateceléhorozpracovanéhoD1ela po nepretržitú dobu 7 dní, alebo pn v1acerých 
opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dÍžka čmí v1ac ako 14 dní, z dôvodu taktiež oznámenej Vyššej 
moc1, potom môže ktorákoľvekStrana vydať druheJ oznámeme o odstúpení od Zmluvy V tomto prípade 
odstúpeme-naoooodne platnosť 7 dní po vydaní oznámema a Zhotov1teľ bude postupovať v súlade 
6-f30dčlánkom 16 3 (UkoR6eR~e-pr-áe-a odstránenie-kl'laeeRí Zhotowt-el'atV prípade odstúpeme 

Po takom odstúpeníStavebný dozor na základe nezávislého znaleckého posudku určí hodnotu 
vykonaných prác a vydá Platobné potvrdeme, ktorébude obsahovať 

(a) čiastky splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena Je uvedená v Zmluve, 

(b) Náklady na Technologické zanaden1e a Materiály objednané pre Dielo, ktoré boh dodané 
Zhotoviteľovi, alebo ktorýchdodávku Je Zhotoviteľ povmný pnjať totoTechnolog1cké zariademe 
a Matenály sa stanú majetkom (a budú na nz1ku) Objednávateľa, keďza neObjednávateľ zaplatí 
a Zhotoviteľ 1chdá k dispozícii Objednávateľovi, 

(c) všetky ďalšie Náklady alebo závazky, ktoré za daných okolností Zhotov1teľov1 odôvodnene 
vzmkh v očakávanídokončema D1ela, 

(d) náklady na odstránenie Dočasnéhod1ela a ZanademaZhotov1teľa zo Staveniska a navráteme 
týchto vecí do dvora Zhotoviteľa v Jeho kraJine (alebo na mé mesto za náklady, ktoré me sú 
vyššie), a 

(e) Náklady na repatnác1u zamestnancov a robotníkov Zhotov1tel'a zamestnaných na plný úvazok 
na D1elekdátumu odstúpenia od Zmluvy 

19.7 Uvoľnenie z plnenia podľa Právnych predpisov 

Bez ohľadu na mé ustanovenia tohto článku, ak vzmkne akákoľvek udalosť alebo okolnosť vymykajúca sa 
spod kontrolyStrán (vrátane ale neobmedzuJúca sa 1ba na Vyššiu moc), ktorá neumožňuje alebo robí 
nezákonným pre Jednu alebo obe Strany aby naplnili JSJ alebo 1ch zmluvné pov1nnost1alebo ktorá podľa 
Právnych predpisov, ktorými sa nad1 Zmluva, oprávňuje Strany, aby boliuvoľnené z ďalšieho plnema 
Zmluvy, potom po oznámení takejto udalosti alebo okolnosti Jednou Stranou druhej Strane 

{a) Strany budú zbavené ďalšieho plnema bez vzdama sa práv každejStrany ohľadne 

predchádzajúceho nedodržania Zmluvy, a 

(b) suma splatná Objednávateľom Zhotov1teľov1 bude taká 1stá, aká by bola bývala splatná podľa 
podčlánku 19 6 (Dobrovolné odstúpenie od Zmluvy, platba a uvol'neme), ak by bola Zmluva 
ukončená podľa článku 19 6 

20 NÁROKY, SPORY A ARBITRÁŽNE KONANIE 

20.1 Nároky Zhotoviteľa 

Ak sa Zhotoviteľ dommeva, že má nárok na akékoľvek predfžeme Lehoty výstavby a/alebo na akúkoľvek 
dodatočnú platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto Podmienok, alebo 1nak podľa Zmluvy, Zhotoviteľ 
vydá Stavebnému dozoruoznámeme, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok 
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Oznámenie sa musí vydať naJskôr ako Je to možné, ame neskôr ako 28 dní po tom, čo s1Zhotov1teľ 
uvedomil alebo mal s1 uvedomiť vzmk udalosti alebo okolnosti 

Ak Zhotoviteľ nevydá oznámeme o nároku v tomto 28 dňovom období, Lehota výstavbynebude 
predlžená, Zhotoviteľ nebude mať nárok na dodatočnú platbu a Objednávateľ bude zbavený celkoveJ 
zodpovednosti v súv1slost1 s nárokom V opačnom prípade budú platiť nasledujúce ustanovenia tohto 
podčlánku 

Zhotoviteľ t1ež predloží akékoľvek ďalšie oznámema vyžadované Zmluvou a podporné podrobnosti pre 
nárok, všetko čo sa týka takejto udalost1alebo okolnosti 

Zhotoviteľ bude uchovávať také súčasné záznamy, aké môžu byť potrebné pre zdôvodnenie každého 
nároku, a to buď na Stavemsku alebo na mých miestach, priJateľných pre Stavebný dozor Bez toho, aby 
sa pnpúšťal závazok Objednávateľa, môže Stavebný dozor potom, čo obdržalakékoľvek oznámeme 
podľa tohto podčlánku,monitorovať vedeme záznamov a/alebo dať pokynZhotov1teľov1 na vedeme 
ďalšíchsúčasných záznamov Zhotoviteľ umožní Stavebnému dozoru prehliadnuť všetky t1eto záznamy, 
a (keďobdrží pokyn) odovzdá kópie Stavebnému dozoru 

Do 42 dní potom, čo sa Zhotoviteľ uvedomil (alebo mal by Sl uvedomiť) vzmk udalosti alebo okolnosti, ktorá 
vyvolala tento nárok, alebo v IneJ lehote, ktorá môže byť navrhnutá Zhotoviteľom a schválená Stavebným 
dozorom, predloží Zhotoviteľ Stavebnému dozoruplne detailný nárok so všetkými podpornými 
podrobnosťami podstaty nároku a nárokovaneJ lehoty predlžema a/alebo dodatočneJ platby Ak udalosť 
alebo okolnosť, ktorá vyvolala tentonárok pretrváva 

a) tento plne detailný nárok bude považovaný za pnebežný, 

(b) Zhotoviteľ budezas1elať ďalšie priebežné nároky v mesačných Intervaloch; udá v mch 
nárokované akumulované oneskoreme a/alebo čiastku a také ďalšie podrobnosti, aké 
môžeStavebný dozor odôvodnene požadovať, 

(c) Zhotoviteľ zašle konečný nárok do 28 dní po skončení dôsledkov, vyplývajúcich z udalost1a 
okolnosti, alebo v takom 1nom období, ktoré môže byť navrhnutéZhotov1teľom 
a schválenéStavebným dozorom 

Do 42 dní po obdržaní nároku alebo akýchkoľvek ďalších podrobností, ktoré podporujú predchádzaJÚCI 
nárok, alebo v takom 1nom období, ktorémôže byť navrhnutéStavebným dozorom a 
schválenéZhotov1teľom, Stavebný dozor odpovie súhlasom alebo nesúhlasom a s podrobným 
komentárom Stavebný dozor Sl t1ež môže vyžiadať akékoľvek ďalšie potrebné podrobnosti ale napnek 
tomu v tomto období vydá Jeho odpoveďk podstate nároku 

Každé Platobné potvrdeme bude obsahovať čiastky za každý nárok, akéboli pnmerane zdôvodnené ako 
splatné podľa príslušných ustanovení Zmluvy Pok1al' a dokiaľ poskytnuté podrobnosti me sú postačujúce 
na zdôvodneme celého nároku, Zhotoviteľ bude mať nárok 1ba na platbu takeJ čast1 nároku, ktorú bol 
schopný zdôvodniť 

Stavebný dozor Je povinný postupovať v súlade s podčlánkom 3 5 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo 
rozhodol o (i) predlžení (ak Je)Lehoty výstavby (pred alebo po JeJ uplynutí) podľa podčlánku 8.4 (Predfžeme 
Lehoty výstavby) a/alebo (il) dodatočnejplatbe (ak Je), na ktorú má Zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy 

Požiadavky tohto podčlánkusúnav1ac k tým požiadavkám uvedených v 1ných podčlánkoch, ktoré Je môžu 
týkať nároku AkZhotov1teľ nesplní podmienky tohto alebo 1néhopodčlánku v súvislosti s akýmkoľvek 
nárokom, každé predÍžeme lehoty a/alebo dodatočná platba zohľadní rozsah (ak Je) v akom toto 
nesplneme zabraňovalo alebo ovplyvňovalo správne vyšetreme nároku, pokiaľ nárok nie Je vylúčený podľa 
druhého odseku tohto článku 

20.2 Menovanie komisie na riešenie sporov 

neaplikuje sa 
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20.3 Neschopnosť odsúhlasiť Komisiu na riešenie sporov 

neaplikuje sa 

20.4 Dosiahnutie rozhodnutiaKomisie na riešenie sporov 

20.5 Mimosúdne vyrovnanie 

neaplikuje sa 

20. 6 Arbitrážne konanie 

fd.Gklal'--AeOOšlo k mlmosúdneffHHiyrovnaflfH,-akýkoľvek spor, ktoFéRo rozhodnutie KRS (ak Je) sa nestate 
konečným a závazným, bude def1n1tívne vynešený medzinárodnou arbitrážou Pok1aľ sa obidve Strany 
AedOOednú inak 

~ spor bude definitívne urovnan'{ podľa Pravidiel arbitrážneho konania Medzinárod-flet 

eeffiodneJ komory, 

91 spor bude urovnaný tromi arb1tram1 vymenovanými v súlade s tým1to Prav1dlam1, a 

Gj arbitrážne koname bude vedené v jazyku pre komun1kác1u, ktorý Je určený v podčlánku 1 4 
(Pfáv-Re predpisy a }azy/4-

Arblter(l) budú mať plnú moc otvonť, preskúmať a zmemť každé potvrdeme, rozhodnutie, pokyn, názor 
alebo oceneme Stavebného dozoru, a akékol'vek rozhodnutie KRS týkajúce sa sporu N1č-nebrán1 tomt~, 
aby Stavebný dozor bol predvolaAý-ako svedok--a-podal pred arb1trom(lj-svedectvo v ak9Jkol'vek 
z.álež1tost1 týka.fýGej-sa-sporu-

Žiadna Strana nesmie byť pn arbitrážnych pGJednávamach pred arb1trom(1) obmedzovaná v predkladaru 
svedectiev alebo argumentov, ktoré boh predtým predložené KRS za účelom-Gbdržama JElJ rozhodnutia, 
alebo v predložení príčin nespokGJnostl uvedených v JeJ oznámení o nespokGjnosti Každé rozhoOO\me 
KRS bude prípustné ako-svedectvo-pn arbitrážnom konaní 

AJ:bltrážne koname môže byť začaté pred alebo po dokončení prác na D1ele Pov1nnost1 Strán, 
stavebnéh~~ooú--up~\:l-Žiad-neho arb1trážneho-k:ooan1a vedené.Re-pošas 
real~GJ~ráG-Ra-Olele-

20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

20.8 neaplikuje saUplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 

a) )neaplikuje sa 
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Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so 
za tep lením 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") 
potvrdzuje: 

PhDr. Matúš Džuppa 

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

Prešov, október 2015 
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A. l POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť l. 

Všeobecné informácie 

l. Identifikácia verejného obstarávateľa 

2. Predmet zákazky 

3. Rozdelenie predmetu zákazky 

4. Variantné riešenie 

5. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky 

6. Zdroj finančných prostriedkov 

7. Zmluva o dielo - zmluvné podmienky 

8. Lehota viazanosti ponuky 

Časť Il. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom 

l O. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

ll. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania 

Časť III. 

Príprava ponuky 

12. Vyhotovenie ponuky 

13. Jazyk ponuky 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

15. Zábezpeka ponuky 

16. Obsah ponuky 

17. Náklady na ponuku 

Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

18. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

19. Predloženie ponuky 

20. Označenie obálky ponuky 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
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Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23. Otváranie obálok s ponukami 

24. Preskúmanie ponúk 

25. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

26. Oprava chýb 

27. Hodnotenie ponúk a elektronická aukcia 

Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom 
obstarávaní 

28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

29. Opravné prostriedky 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

30. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

31. Uzavretie zmluvy 

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní 

. 2 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického. 
'•' 

postavenia 

3 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti 

A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 

B .l OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY 

B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

C.l PRÍLOHY 

l Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov 

2 Návrh na plnenie kritérií 

3 Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov 

4 Plná moc členov skupiny 

5 Návrh zmluvy o dielo 
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Časť I. 

Všeobecné informácie 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁ V A TEĽA 

Identifikácia verejného obstarávateľa je vrátane názvu, adresy a IČO definovaná v časti textu 

Výzvy na predkladanie ponúk: 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01 Trenčín 

Kontaktná adresa: 

Kontaktná a korešpondenčná adresa je vrátane názvu, adresy a IČO, mena kontaktnej osoby 

určenej na zabezpečovanie a realizáciu procesu tohto verejného obstarávania a na komunikáciu jej 

mailovej adresy a telefónneho čísla uvedená v časti Ll Výzvy na predkladanie ponúk: 

EkoAuris, s.r.o. 
Kúpeľná 3 
080 O l Prešov 

Kontaktná osoba: PhDr. Matúš Džuppa 
Telefón: +421 904 28 18 18 
Email: dzuppa@ekoauris.sk 

Záujemcovia a uchádzači doručujú všetky písomnosti vrátane ponuky na adresu kontaktnej osoby 

a komunikujú výlučne a výhradne s kontaktnou osobou uvedenou v časti I. l Výzvy na 

predkladanie ponúk. 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a strechy so zateplením 

2.1 Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

45000000-7- stavebné práce. 
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Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu 
zákazky a obsah . priloženej doplňujúcej dokumentácie, ktorá tvorí prílohy týchto súťažných 
podkladov. 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky definovaný v výzvy na predkladanie ponúk 
a v týchto súťažných podkladoch a ich príloh. 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia a nebude brané do úvahy. 

5 MIESTO A TERMÍN- LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5 1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: 

Miesto a adresa plnenia predmetu zákazky :v súlade s časťou 11.1.2. Výzvy na predkladanie 
ponúk 

DÍžka trvania -lehoty plnenia: v súlade s časťou 11.3. Výzvy na predkladanie ponúk 

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 

7 ZMLUV A O DIELO 

7.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa§ 536 a nasl. zákona, č. 513/1991 
Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné podmienky s:;t budú riadiť 
"Zmluvnými podmienky na výstavbu - pre stavebné a inžinierske diela projektované 
objednávatel'om, ("Žltá kniha") Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 
konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. 

7.2 Podrobné vymedzenie a určenie zmluvných podmienok na zplnenie požadovaného predmetu 
zákazky tvorí Prílohu č. 5 návrh Zmluvy o Dielo týchto súťažných podkladov. 

8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

8 1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávatel'om do 31. 12. 2015 

8.2 V prípade, ak bude Úradom pre verejné obstarávanie vykonávaný dohl'ad nad verejným 

obstarávaním alebo vykonávanie kontroly postupu zadávania zákazky pred, uzavretím zmluvy 

a z postupu pri vykonávaní dohl'adu nad verejným obstarávaním vyplynie odkladný účinok na 

konanie verejného obstarávatel'a, oznámi sa uchádzačom predpokladané predÍženie lehoty 

viazanosti ponúk. 

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 
primerane predÍženej lehoty viazanosti ponúk 
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8 4 Verejný obstarávate)' si vyhradzuje právo predÍžiť lehotu viazanosti ponúk aj z iných objektívnych 
dôvodov, o čom v dostatočnom predstihu informuje uchádzačov. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/A UCHÁDZAČMI 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a me dorozumievanie medzi vereJnym obstarávatel'om 
a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne a to v listinnej forme osobným doručením, 
poštovou zásielkou alebo písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

l 0 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

IO I V prípade nejasností/potreby objasnenia a vysvetlenia požiadaviek uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácie, môže 
ktorýkol'vek zo záujemcov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie verejného obstarávatel'a 
prostredníctvom určenej kontaktnej osoby na adrese: 

EkoAuris, s.r.o. 

Kúpel'ná 3 

080 Ol Prešov 

Verejný obstarávate)' odporúča využiť pre uplatnenie inštitútu vysvetl'ovania elektronickú formu 
komunikácie, formou zaslania žiadosti o vysvetlenie e-mailom na kontaktnú emailovú adresu 
dzuppa@ekoauris.sk 

V prípade využitia elektronickej formy komunikácie, nie je potrebné zasielať žiadosť 

o vysvetlenie zároveň/následne aj v listinnej forme (poštou, alebo osobným doručením). 

V súlade s § 49a ods. l písm. a) zákona o verejnom obstarávaní budú všetky odpovede/vysvetlenia 
vyhotovené na základe doručených žiadostí o vysvetlenie doručené všetkým známym záujemcom 
a zverejnené aj v profile verejného obstarávatel'a na stránke ÚVO vrátane všetkých doplnení 
a úprav súťažných podkladov. 

IO 2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu/uchádzača o vysvetlenie podl'a bodu 11.1 sa bude 
považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 6 pracovných dní pred lehotou na 
predkladanie ponúk, všetko pre účely zabezpečenia základných princípov verejného 
obstarávania - transparentnosti a nediskriminácie a za podpory riadnej hospodárskej súťaže. 

10.3 Verejný obstarávate)', ak to bude nevyhnutné môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr päť pracovných 
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, všetko podl'a § 34 ods. 14 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

ll OBHLIADKA MIEST A DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

11.1 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je pre záujemcov odporúčaná. 

11.2 Miesto obhliadky: 

Spojená škola, 
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Námestie SNP 5 

Partizánske 

ll 3 Dátum obhliadky 09/1112015 

ll 4 Čas obhliadky: l 0:00 hod. 

ll 5 Záujemcom sa odporúča oznámiť SVOJ záujem o účasť na obhliadke na mailovej adrese: 
rastislav .septak@tsk.sk 

Časť III. 

Príprava ponuky 

12 VYHOTOVENIE PONUKY 

12 I Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
Ponuka musí byt' vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný. 

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie 
ponúk, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, 
musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ 
nie je vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v týchto súťažných podkladov určené inak. 

13 JAZYK PONUKY 

13 I Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byt' predložené v štátnom 
jazyku. 

13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byt' 
preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v 
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za plnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

14.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky- uskutočnenie stavebných prác musí byt' stanovená podľa 
zákona NR SR č.l8/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87 /1996 
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

14 3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky definovaný 
v bode B.2 týchto súťažných podkladov a ich príloh .. 

14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

14.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

14.4.2 sadzba DPH a výška DPH, 

14.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
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14 5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

15 ZÁBEZPEKAPONUKY 

16.7.Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje 

17. OBSAH PONUKY 

17.7. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

17.1.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa časti súťažných 

podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov (tvorí súčasť ponuky označenej ako 
"Ostatné"), 

17.1.3 Titulný list- Identifikácia uchádzača/skupiny dodávateľov, vypracovaná podľa časti C 
prílohy č. l (tvorí súčasť ponuky označenej ako "Ostatné") 

17.1.4 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za každého člena skupiny, vypracovanú podľa prílohy č. 3 a 4 týchto 
súťažných podkladov (Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov, Plná moc 
členov skupiny) (tvorí súčasť ponuky označenej ako "Ostatné") 

17 1.5 Kópia ponuky, časti "Ostatné" v elektronickom formáte podľa bodu 20.5 súťažných 

podkladov. (tvorí súčasť ponuky označenej ako "Ostatné") 

17.1.5 Návrh zmluvy o dielo podľa časti B.l a prílohy č. 5 súťažných podkladov, (tvorí súčasť 
ponuky označenej ako "Kritériá") 

17.1.6 návrh na plnenie kritérií s uvedením celkovej zmluvnej ceny, vypracovaný podľa časti 
A.3 "Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia" sút'ažných podkladov 
a prílohy č. 2 súťažných podkladov, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača. (tvorí 
súčasť ponuky označenej ako "Kritériá") 

17.1.7 Kópia ponuky, časti "Kritériá" v elektronickom formáte podľa bodu 20.5 súťažných 
podkladov. (tvorí súčasť ponuky označenej ako "Kritériá") 

18 NÁKLADY NA PONUKU 

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou 
a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, 
bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 9 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 
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Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

19 .l Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči vereJ nemu 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči 
verejnému obstarávateľovi spoločne ako skupina dodávateľov. 

19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, 
sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

19.3 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 19 .2, nebude možné takúto ponuku zaradiť 
do vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže. 

20 PREDLOŽENIE PONUKY 

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemoze byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

20.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú 
a uzavretú ostatnú časť ponuky označenú ako "Ostatné". 

20.3 Uchádzač predloží obe časti ponuky (Časť ponuky "Kritériá" a časť ponuky "Ostatné") zabalené 
v samostatných obaloch označených podľa bodu 20.2 v jednom uzavretom obale označenom 
podľa bodu 21 osobne, kuriérom alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v 
bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží 
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi. 

20.4 Pri osobnom ,dpručení ponuky verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí 
s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky. V prípade osobného doručovania sa odporúča využiť 
kontaktné telefónne číslo pre zaistenie prítomnosti kontaktnej osoby. 

20.5 Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme) a v súlade s 
§18a zákona o verejnom obstarávaní, v jednej kópii ponuky v elektronickej forme, t. j. 
napríklad na CD nosiči (ponukou sa rozumejú všetky predkladané dokumenty, nielen 
cenový návrh. Vyžaduje sa formát PDF). 

20.6 Dokumenty a doklady predložené v ponuke v elektronickej forme podľa bodu 20.5, ktoré sú 
podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením 
mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu 
týchto osôb a odtlačku pečiatky 

21 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

21.1 Uchádzač vloží ponuku (všetky jej časti, časť "Ostatné" a časť "Kritériá") do samostatnej 
nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorená/ý, prípadne 
zapečatená/ý/zabezpečená/ý proti nežiaducemu otvoreniu a označená/ý požadovanými údajmi 
podľa bodu 21.2. 

21.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

21.2.1 Adresa uvedená v bode 22.1 

21.2.2 Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
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21.2.3 Označenie "súťaž- neotvárat'", 

21.2.4 Označenie názvom: "Rekonštrukcia obvodového plášt'a školy a strechy so zateplením" 

21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 

22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

EkoAuris, s.r.o. 

Kúpeľná 3 

080 Ol Prešov 

22 2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie podľa časti IV.3.4 Výzvy na predkladanie ponúk 

22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2, 
vráti sa uchádzačovi neotvorená. 

22.4 Pre splnenie termínu doručenia ponuky je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi 

23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. 

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 a na adresu podľa bodu 22.1. 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

24 0TV ÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 

24.1 Časti ponúk, označené ako "Ostatné" sa budú otvárať 16.11.2015. Otváranie tejto časti ponúk 
bude neverejné. 

24.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí 
ponuku a časť ponuky označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 
"Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola doručená. Po otvorení 
časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona, 
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, 
pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo 
vylúčení ponúk uchádzačov. 

24 3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli 
vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí 
byť aspoň päť pracovných dní. 
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24 4 Otváranie častí ponúk, označených ako Ostatné bude nevereJne. Otvárania častí ponúk 
označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku a bolo im 
doručené oznámenie o otváraní tejto časti ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou 
na jeho zastupovanie. V prípade účasti skupiny sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení 
zástupcovia všetkých členov skupiny. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok preukazom 
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na 
zastupovanie, príp. poverením (originálom alebo overenou fotokópiou). 

25 PRESKÚMANIE PONÚK 

25 l Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len tie ponuky, ktoré: 

25 1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17, 

25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk -
verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch a ich príloh .. 

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve, prostredníctvom ktorého 
bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, 

ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

26 HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

26.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia: 

26.1 l podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. l a § 26a zákona o 
verejnom obstarávaní, 

26.1.2 finančného a ekonomického postavenia, 

26.1.3 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača. 

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov podľa§ 31, preukazuje splnenie podmienok účasti 

26.2.1 podľa § 26 ods. l a 26a zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, 

26.2 2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny 
spoločne, 

26 2.3 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny 
spoločne. 

26.3 V prípade, ak uchádzač využije kapacity tretej osoby na preukázanie Finančného alebo 
ekonomického postavenia v súlade s §27 ods. 2 alebo na preukázanie Technickej alebo 
odbornej spôsobilosti v súlade s §28 ods. 2 musí t~káto osoba spÍňat' podmienky podl'a §26 
ods. 1 a §26a. 

V prípade, využitia možnosti §28 ods. 2 od fyzickej osoby- nepodnikatel'a, uchádzač v rámci 
preukázania ako aj zadávateľ zákazky v rámci vyhodnotenia splnenia §26 a §26a postupuje 
v súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 14567-5000/2013. 

26.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 26.1 sa bude posudzovať 
z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov A.2 
Podmienky účasti uchádzačov a podmienok a požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 26.2. 
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27 0PRA V A CHÝB 

27 I Pri zistení zrejmých chýb v písaní alebo počítaní v ponuke, bude uchádzač, ktorý ponuku 
predložil, požiadaný o vysvetlenie ponuky. Na základe vysvetlenia uchádzača budú zrejmé chyby 
v písaní alebo v počítaní opravené. 

28 HODNOTENIE PONÚK A ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

28.1 Elektronická aukcia nebude použitá 

Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

29 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na 
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu 
vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi. 

29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude. možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzačov (to neplatí pre povinnosť verejného obstarávateľa zaslať kópiu ponuky Úradu. pre 
verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní). 

30 0PRA VNÉ PROSTRIEDKY 

30 1 Uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému ich verejný obstarávateľ poskytoL, resp. 
ktorý si ich prevzal a ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 
mohli byť postupom verejného obstarávateľa dotknuté, môže podľa § I 36 zákona o verejnom 
obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu. 

30.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 30. I podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť 

o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia 
nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať 
podľa§ I38 zákona o verejnom obstarávaní námietky proti postupu verejného obstarávateľa. 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

31 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

31.1 V súlade s § 44 ods. I zákona o verejnom obstarávaní v prípade ak podľa § 32 ods. I I zákona 
o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
ireťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne 
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení 
splnenia podmienok účasti podľa prvej vety bude postupovať verejný obstarávateľ podľa § 33 
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ods. l zákona o verejnom obstarávaní, pncom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy na nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok 
účasti a za dôvod na vylúčenie uchádzača podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.. 

31 2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávate}' odošle oznámenie, že jeho ponuka sa prijíma. 

31.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel, dôvody neprijatia jeho 
ponuky, identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej 
ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

32 UZAVRETIEZMLUVY 

32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti 
ponúk a v súlade s ustanoveniami § 45 zákona o verejnom obstarávaní. 

32.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávatel'ovi riadnu súčinnosť, potrebnú 
na uzavretie zmluvy, alebo rámcovej dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby 
mohli byt' uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 2 a 7 § 45 zákona 
o verejnom obstarávaní, ak bol na jeho uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač 

odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť 

podľa prvej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť 
zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi a 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byt' uzatvorené do 30 

dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže 
uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je pov~nný poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej 
zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byt' uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich 

uzavretiu písomne vyzvaný. 
32.3 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa 

počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný 

úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. 
nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spÍňa alebo 
najneskôr v čase plnenia bude spÍňať podmienky podľa § 26 ods. l zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spÍňať podmienky podľa § 
26 ods. l zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný 

obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 26, príp. § 128 zákona o verenom 
obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 
zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávatel'a, ktorý nespÍňa 
podmienky podľa § 26 ods. l zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), má verejný obstarávateľ právo 

odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na 
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zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie 
uvedených povinností a to aj opakovane. 
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Uchádzač preukazuje splnenie podmienok v rozsahu a spôsobom stanoveným vo Výzve na 
predkladanie ponúk uvedených v bodoch 111.2.1, 111.2.2 a 111.2.3 
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Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 
špecifikovaného vo výzve na predkladanie ponúk v bode 11.1.3 a v súťažných podkladoch v časti 
B.2 a ich príloh, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre 
uchádzačov v eurách, s uvedením ceny bez DPH. 

2 Uchádzači vyplnia a predložia v ponuke v časti "Kritériá" tabuľku "Návrh na plnenie kritéria" 
podľa prílohy č. 2 

Ak súťažné podklady, projektová dokumentácie, alebo iné dokumenty poskytnuté v rámci 
tohto verejného obstarávania obsahujú odvolávku na konkrétnu značku, konkrétneho výrobcu 
alebo konkrétny výrobok, verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu, za 
podmienky, že ekvivalent spÍňa požadované technické parametre a špecifikáciu v rovnakom, 
alebo vyššom rozsahu. 

3 Pravidlá uplatnenia kritérií: 

Navrhované ceny za predmet zákazky budú zoradené vzostupne (od najnižšej po najvyššiu), pričom 
úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cena bez DPH. sa v poradí umiestnila na l. 
mieste. 
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Súčasťou ponuky časti "Kritériá" bude jedno vyhotovenie zmluvy o dielo, vypracované podľa návrhu, 
ktorý tvorí prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov s uvedením návrhu ceny za dielo, vrátane všetkých 
príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť predmetnej zmluvy o dielo. 
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Spojená škola~ Partizánske 

Odborný posudok 
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ÚVODNÁ ČASŤ 

l. Posúdenie stavebnotechnického stavu budovy Spojenej školy v meste Partizánske - technický 

stav- výplni otvorov, strechy, fasády 

2. Dátum vyžiadania posudku: 

3. Dátum spracovania posudku: 

02.07.2015 

09.07.2015 

Objednávateľ posudku: Spojená škola, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske 

4. Počet listov (z toho príloh): 15 

5. Počet odovzdaných vyhotovení: 2 

6. Podklady na vypracovanie posudku: 

a) podklady získané pri obhliadke budovy a zistenie porúch na mieste 

b) vyhotovená fotodokumentácia pri obhliadke 

8. Údaje o obhliadke a zisťovaní stavu 

Obhliadku a zisťovanie stavu osobne vykonali: 

Ing. Michal Dzugas- stavebný inžinieri za prítomnosti riaditeľa školy 
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POSUDOK 

Pri obhliadke objektu Spojenej školy v meste Partizánske sa zistilo, že konštrukčné prvky - fasáda, 

niektoré výplne otvorov a strecha vykazujú zlý technický až havarijný stav , ktorý je nutné urýchlene 

riešiť. Objekt školy je v plnej prevádzke, prebieha tu vyučovací proces, kde je zvýšený pohyb žiakov, 

ale technický stav týchto konštrukčných prvkov si vyžaduje kompletnú obnovu. Škola si je vedomá 

zlého technického stavu týchto konštrukčných prvkov, ale modernizácia je finančne veľmi náročná a vo 

vlastnej réžií nie je schopná ju zafinancovať. Škola lokálne opravovala najviac poškodené miesta, ale 

v súčasnosti je stav už neudržateľný a lokálne opravy už nestačia, je nutné realizovať kompletnú 

obnovu týchto konštrukčných prvkov skôr ako dôjde k zraneniu osôb pohybujúcich sa v tejto časti 

budovy. Kompletnú modernizáciu budovy je nutné riešiť z hľadiska technického, tepelno-technického, 

ekonomického ako aj estetického. 

Stavebné práce sa budú realizovať v 2 etapách. Prvá etapa v roku 

2015 a druhá etapa 2016. 

I. ETAPA- 2015 

Strešná krytina 

Pri obhliadke strechy budovy som zistili, že strecha nad samotnou budovou školy je v havarijnom 

stave, ktorý je potrebné urýchlene riešiť. Strecha je zrealizovaná s miernym spádom do 5% bez 

atikového muriva s vnútornými dažďovými zvodmi. Krytina strechy je zrealizovaná zo živičnej krytiny, 

ktorá sa v dobách, keď sa budova stavala používali. Vplyvom počasia ako aj vekom strešná krytina, 

živičná vrstva, stratila svoju funkciu a je v dezolátnom stave, čo ma za následok poškodzovanie strešnej 

konštrukcie ako aj tvorbu plesní a zatekanie stien v interiéri, čo predstavuje značné riziko ak sa dažďová 

voda dostane do elektroinštalácie, kedy môže spôsobiť vážny úraz personálu ako aj žiakom školy Na 

ochranu proti stekaniu vody po fasáde bol použitý pozinkovaný plech, ktorý v tomto čase je značne 

skorodovaný a týmto absolútne nespÍňa účel, na ktorý mal slúžit' chránit' fasádu proti zamáčaniu. Ďalej 

bolo zistené, že odkvapový systém na odvod dažďovej vody je nefunkčný, preteká a preto značne 

znižuje životnosť budovy ovplyvňuje jej statickú funkciu a umožňuje tvorbu plesní aj na stenách 

budovy. Škola problém so zatekaním strechy už riešila lokálnymi opravami, ale situácia je už 

neudržateľná a pre školu finančne veľmi náročná a situáciu už nerieši , lebo lokálne opravy strechy už 

nestačia. Strecha si vyžaduje komplexnú obnovu. 

Podľa dnes platných tepelno-technických noriem konštrukcia strechy nevyhovuje normám na 

energetickú náročnosť budov ako aj normám na prestup tepla. Tým že konštrukcia strechy nie je 

zateplená dochádza k veľkým únikom tepla práve cez strešnú konštrukciu, čo ma za následok vysoké 
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náklady na vytvorenie tepelnej pohody v tejto budove. Bleskozvod na budove je tiež poškodený preto 

navrhujem vymeniť poškodené časti a bleskozvod odborným technikom zrevidovať, aby nedošlo 

k poškodeniu budovy a k ohrozeniu zdravia osôb pohybujúcich sa v jej okolí. Podl'a popísaného 

skutkového stavu konštatujem, že strecha je v havarijnom stave a je nutné túto skutočnosť urýchlene 

riešiť. 

Navrhované riešenie 

Vyčistenie plochy strechy a lokálne vyspravenie nerovností asfaltovým pásom hr. 3 mm . 

Položenie tepelnej izolácie kotvením z EPS 70 S v l vrstve hr. l OO mm 

Položenie tepelnej izolácie kotvením z EPS l OOS v 2 vrstve hr. l OO mm s prekrytím škár. 

Pokládka a kotvenie hydro izolácie na báze PVC FA TRAFOL 81 O hr: l ,5mm na vodorovnú plochu 

strechy sozvarením na spojoch. 

Demontáž oplechovania atiky 

Montáž atiky poplastovaným odkvapovým plechom r.š 330 mm pre ukončenie navarenia pvc fólie 

Fatrafol 81 O 

Izolácie zvislej plochy strechy Fatra fo l 81 O hr. l ,5 mm. 

Opracovanie detailov pvc fóliou Fatrafol 81 O hr. l ,5 mm. 

Osadenie strešných vtokov Top Wet DN = l OO mm 

Osadenie odvetrávacích komínkov DN = 75 mm 

Demontáž a nová montáž bleskozvodu vrátane revíznej správy. 

Uskladnenie odpadov na regulovanú skládku. 

Zateplenie a tiky vodorovne+zvislo EPS 70 S hr. l OO mm 

Plocha strešnej konštrukcie so zateplením: l 200m2 
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Fasáda objektu- čelná stena 

Obhliadkou objektu bolo zistené, že fasáda objektu je v havarijnom stave. Škola sa už niekol'ko 

krát snažili situáciu zastabilizovať a vykonávali aj lokálne opravy a bezpečnostne opatrenia, čo bolo 

vel'mi náročné na finančné prostriedky. Momentálny stav je už taký že lokálne opravy už nestačia a je 

nutné realizovať obnovu fasády v celom rozsahu. Technický stav fasády sa rokmi vel'mi zhoršil a dnes 

už na mnohých miestach omietka neplní svoju funkciu ochrany obvodového muriva, svojvol'ne 

opadáva, chýbajú vel'ké kusy omietky čo ma za následok obnažovanie nosného systému budovy. Nosný 

systém budovy na mnohých miestach vlhne a rozpadáva sa, pretože je vystavený poveternostným 

vplyvom a tie majú následok jeho poškodzovanie. V okolí objektu je vel'ký pohyb žiakov a personálu 

školy ako aj rodičov žiakov a je len otázka času kedy môže dôjsť k zraneniu osôb. Je nutné tento 

havarijný stav budovy riešiť čo najrýchlejšie. Oprava fasády je nutná nie len z technického hl'adiska ale 

aj z estetického no najmä z energetického hl'adiska. Keďže budova školy bola postavená v čase kedy sa 

na energetiku nedával až taký dôraz jej energetická náročnosť je vysoká, čo ma za následok 

vynakladanie vel'kých finančných prostriedkov na dosiahnutie tepelnej pohody v budove. Počas 

zimných mesiacoch je nemožné budovu vykúriť tak aby v nej bola tepelná pohoda, ktorá sa požaduje 

podl'a noriem v budove tohto typu, prevláda tu pocit chladu, čo spôsobuje zdravotné problémy žiakom 

a personálu školy. Čelná stena bude zateplená ce11ifikovaným tepelnoizolačným systémom o hrúbke 

tepelnej izolácie EPS hr. l OO mm s povrchovou úpravou silikónovou tenkovrstvovou omietkou pri 

hrúbke zrna 2-3- mm v ploche fasády a 1,5 mm pri oknách. 

Dnes sa kladú vel'ké požiadavky na zníženie energetickej náročnosti budov preto navrhujem zrealizovať 
nižšie uvedené riešenie. 

Navrhované riešenie 

Po dôkladnej analýze navrhujem fasádu objektu opraviť a upraviť v rámci energetického, 

bezpečnostného a architektonického riešenia v súlade s koncepciou pôvodnej fasády. 

Požadujeme zachovať členenie fasády s jej prvkami a architektonicky priblížiť jej vzhl'ad pôvodnej 

fasáde. Pôvodnú omietku fasády navrhujem vizuálne pozrieť, zvetralé a nesúdržné časti v ploche a na 

plastických prvkoch odstrániť. Takto pripravenú fasádu je nutné umyť tlakovou vodou, napenetrovať, 

vyspraviť a pripraviť podklad pod zateplenie fasády . 

Ako zateplenie fasády v ploche navrhujem ce11ifikovaný tepelnoizolačný systém ETICS s hrúbkou 

tepelnej izolácie EPS l OO mm povrchovou úpravou silikónovou omietkou škrabanou hrúbka zrna 2-3 

mm. Zateplenie fasády pri oknách a medzi oknami navrhujem realizovať z tepelnoizolačného systému 

ETICS s hrúbkou tepelnej izolácie EPS l OO mm povrchovou úpravou silikónovou omietkou škrabanou 

hrúbka zrna l ,5 mm. 
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Pred aplikáciou tepelnoizolačného systému je nutné na čelnej časti fasády objektu zabezpečiť opravu 

resp. výmenu všetkých klampiarskych prvkov, bleskozvodu. Požadujeme zachovať plastické prvky ako 

sú rímsy, markízy a stÍpy. Tieto môžu byť vyhotovené zo stabilizovaného tvrdeného EPS, vystužené 

sklotkaninou s flexibilným tmelom a následnou povrchovou úpravou silikónovou omietkou pri hrúbke 

zrna 2- 3 mm, resp. l ,5 mm. 

Realizácia fasády sa uskutoční z lešenia resp. závesných lávok za dodržiavania všetkých zásad BOZP. 

Obnova fasády bude pre začiatok realizovaná z čelnej časti budovy, kde najviac hrozí nabezpečenstvo 

úrazu. 

Plocha čelnej fasády je 1600 m2 
. 

Počet plastických prvkov na čelnej fasáde: 

2x markíza nad vstupom, 

120 ks okná rôznych rozmerov s vonkajšími parapetami, 

14x stÍpy v priečelí fasády, 

oplechovanie resp. parapety uvažovať v bielom prevedení ( materiál PVC alebo poplastovaný plech) 
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Druhá etapa- 2016 

Fasáda objektu - ľavá aj pravá bočná stena a zadná stena 

Obhliadkou objektu bolo zistené, že fasáda objektu je v havarijnom stave. Škola sa už niekoľko 

krát snažili situáciu zastabilizovať a vykonávali aj lokálne opravy a bezpečnostne opatrenia, čo bolo 

veľmi náročné na finančné prostriedky. Momentálny stav je už taký že lokálne opravy už nestačia a je 

( nutné realizovať obnovu fasády v celom rozsahu . Technický stav fasády sa rokmi veľmi zhoršil a dnes 

už na mnohých miestach omietka neplní svoju funkciu ochrany obvodového muriva, svojvoľne 

opadáva, chýbajú veľké kusy omietky čo ma za následok obnažovanie nosného systému budovy. Nosný 

systém budovy na mnohých miestach vlhne a rozpadáva sa, pretože je vystavený poveternostným 

vplyvom a tie majú následok jeho poškodzovanie. V okolí objektu je veľký pohyb žiakov a personálu 

školy ako aj rodičov žiakov a je len otázka času kedy môže dôjsť k zraneniu osôb. Je nutné tento 

havarijný stav budovy riešiť čo najrýchlejšie. Oprava fasády je nutná nie len z technického hľadiska ale 

aj z estetického no najmä z energetického hľadiska. Keďže budova školy bola postavená v čase kedy sa 

na energetiku nedával až taký dôraz jej energetická náročnosť je vysoká, čo ma za následok 

vynakladanie vel'kých finančných prostriedkov na dosiahnut_ie tepelnej pohody v budove. Počas 

zimných mesiacoch je nemožné budovu vykúriť tak aby v nej bola tepelná pohoda, ktorá sa požaduje 
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podľa noriem v budove tohto typu , prevláda tu pocit chladu, čo spôsobuje zdravotné problémy žiakom 

a personálu školy. 

Ľavá aj pravá bočná stena a zadná stena budú zateplené ce1tifikovaným tepelnoizolačným 

systémom o hrúbke tepelnej izolácie EPS hr. l OO mm s povrchovou úpravou silikónovou 

tenkovrstvovou omietkou pri hrúbke zrna 2-3- mm v ploche fasády a l ,5 mm pri oknách. 

Dnes sa kladú vel'ké požiadavky na zníženie energetickej náročnosti budov preto navrhujem 

zrealizovať nižšie uvedené riešenie. 

Navrhované riešenie 

Rekonštrukcia obvodového plášťa technologický postup ako pri etape č. l (strana 25) 

Naviac 6 ks sklobetón l ,6 x 2,2 m demontáž, odvoz na skládku 

Dodávka + montáž nových okien 

-plastové okno Doner comfort,5-6 komorový systém,3 dorazové tesnenia 
-dvojkrídlový výrobok.Rám 65mm SK. 
-krídlo 77 mm SK Soft line 
-otváranie l'avé ,Otváravo sklopné pravé. 
- Farba biela O l ,sklo 4-16-4, U g = l , l 
- Podkladový profil 30x33,5 mm 
- Rozmery 1200x2400 

Lešenie, dodávka, montáž, demontáž, prenájom 

Oplechovanie a klampiarske konštrukcie ríms, atiky, vonkajšie parapety 

Špecifikácia prác 

74 ks okien vrátane ostení 

24 ks polostÍpy 

6 ks okná (výmena za sklobetón) 

Zadná stena - výmera 1600 m2 

Ľavá aj pravá bočná stena - spolu výmera 390 m2 
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ZÁVER 
Na základe obhliadky objektu Spojenej školy v Partizánskom týmto posudkom konštatujem, že 

posudzované konštrukčné prvky vykazujú 

nevyhovujúci- havarijný stav s dôsledkom ohrozovania zdravia a bezpečnosť osôb pohybujúcich 

sa v priestoroch školy a poškodzovania zariadenia a majetku školy. 

Pre ďalšie bezpečné užívanie budovy školy a ochrany zdravia žiakov a personálu školy je 

odporúčané urýchlene zrealizovať navrhované riešenie. 
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Prílohy sú poskytované spolu s týmito súťažnými podkladmi ako samostatné dokumenty. 

Príloha č. l 

Identifikácia uchádzača/skupiny dodávatel'ov 

Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávatel'ov 

Príloha č. 4 

( Plná moc členov skupiny 

Príloha č. 5 

Návrh zmluvy o dielo 

( 

Strana 32 z 37 



( 

( 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno a/eho názov 
uc/Jáclzaéa 

Názov skupiny dodávateľov 
vypl1ite v prípade, ak je uchádzač clenom skupiny 
dodávate/ov, kto1á precl/<lac/á ponuku 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla ale/Jo miesta podnikania 
uchádzača 

IČO 

Právna forma 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného regis tra alebo inej 
evidencie, clo ktorej je uchádzač zapísaný pod/'a 
právne/Jo poriadku štátu, i<tOI)im sa spravuje, a číslo 
zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo 
evidencie 

Štát 
názov štátu. podla právneho poriadku /(( orého bol 
uchádzač založený 

Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene uchádzača 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby lwmunikácie s uchádzačom počas 
verejnej sútaže alw aj elektronickej aukcie (ak sa 
využije) 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby 
Telefón 
Fax 
E-mail 

V .. ..... .. ....... ... . , .... .... .. , ..... , dňa .. . 

Podpisy: 

~ 

: t /'. : r- 1 1 ~ tH n ' ' l 

meno a priezvisko 
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Uchádzač l skupina dodávateľov 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk IL__ ________ N_A_J_N_I_ž_š_IA_C_E_N_A ______ ___, 

Je uchádzač platiteľom DPH? IL__ _____ A_N_0_
1 
___ ___._ ____ __ N_IE_I ------' 

Navrhovaná cena 
v eur bez DPH 

Ponúkaná cena za celý rozsah 
predmetu zákazky 

V ... ..... ....... .... ...... , dňa ........ ... ... . 

1 nehodiace prečiarknuť 
2 Výšku DPH doplni uchádzač 

...... % 2/eur 
DPH 

Meno 

Funkcia 

Navrhovaná cena 
v eur s DPH 
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Uchádzač/skupina dodávatel'ov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu Rekonštrukcia obvodového plášťa školy a 
strechy so zateplením sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina 
pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím 
zmluvy v zmysle podmienok súťaže , uvedených v súťažných podkladoch predložíme verejnému 
obstarávateľovi zmluvu , ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky 
voči kupujúcemu, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí 
právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení 
v zmysle súťažných podkladov, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

V .... .. ............ ..... .. dňa .. ..... ... .... . 

Obchodné meno 
Sídlo/miesto podnikania 
IČO : 

Obchodné meno 
Sídlo/miesto podnikania 
!CO: 

meno a priezvisko, funkcia 
podpis 1 

meno a priezvisko, funkcia 
podpis 

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom , jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, kt01ý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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Splnomocn itel'lspl nomocnitelia: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zap1se, !CO uchádzača/člena skupiny dodávate/ov, zastúpený 
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, !CO uchádzača/člena skupiny 
dodávatel'ov (ak ide o fyzickú osobu) 

udel'ujelú plnomocenstvo 

splnomocnencovi: 

Obchodné meno, sídlo, údaj o zap1se, !CO člena skupiny dodávatel'ov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú 
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, !CO uchádzača/člena skupiny dodávate/ov 
(ak ide o fyzickú osobu) 

na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny 
dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom " ......................................... 3 " vrátane 
konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov . 

V .. .. ... ...... .. .. ... dňa .. .......... .... .. .. .. .... . 

podpis splnomocniteľa 

V .. .. .... ...... .. .... dňa .. .. .. .. ..... .... ...... .. .. 

podpis splnomocniteľa 

Plnomocenstvo prijímam: 

.. .. .. ... .. .. .... .. . dňa .. .. ........ .. .. .. ... .. .. .. 

podpis splnomocnenca 

3 vyplní uchádzač JXXII'a Výzvy napredkladaniep.:múk, ODDI EL ll. PREDMET ZÁKAZKY, ll. OPIS, ll. l. Názov zákazky 
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Zmluva o dielo tvorí samostatnú prílohu k týmto súťažným podkladom 

( 

( 

I'I'ÍI HI/C!, 

l tj Vl ll i_ Ml llVY O Dlt l 
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